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Pekin, III., Strei
kas Baigtas

GENERALIS STREI
KAS PEKIN, ILL, 

UŽSIBAIGĖ
Striekas atšauktas susitarimu, 

kad degtinės dirbtuvė nebuš 
operuojama laike derybų

PEKIN, III., vas. 6. — Gene
ralinis streikas, kuris buvo su- 
paraližavęs šį miestą per dvi 
pastarąsias dienas, liko atšauk
tas 1 vai. po piet.ę

Valstijos darbo direktorius 
Durkin sako, kad unijos sutiko 
atšaukti streiką su sąlyga, kad 
American Distilling Co. dirbti?- 
vė nebus operuojama laike de
rybų su streikuojančiais darbi- 
hinkais.

Durk'n sako, kad pasiliko dar 
išlyginti ir keli kiti mažesni 
nesusipratimai, šerifas Goar 
gi skelbia, kad darbininkai Su
tiko atšaukti visus pikietuoto- 
jus nuo visų dirbtuvių, išėmus 
degtinės dirbtuves, kur pikie- 
tuotojai pasiliks prižiūrėti, kad 
kompanija tikrai pildytų savo 
pasižadėjimą Jieoperuoti ir ne- 
sikviesti streiklaužių laike de- 
lyby. • • , '

Jam geriau kalėj! 
mas, negu būti be 

degtinės
NEW YORK, vas. 6. -r- Her- 

man Flohn sutinka eiti kalėj i- 
man, negu kad būti kambary 
su bonka degtinės ir negalėti 
jos gerti.

Jis pavogė maudynę ir ją 
pardavė, kad nusipirkti degti
nės.

Teisėjas sutiko duoti jam 
progą išsigelbėti nuo kalėjimo, 
jei jis sutiks visą dieną 
kambaryje su degtinės 
ir nepaliesti degtinės.

“Duokit man ką tik 
tik ne tą“, atsakė Flohn. “Aš 
to negaliu padaryti“.

išbūti 
bonka

norit.

Atstovų buto komite 
tas apkaltino federa 

lini teisėją

WASHINGTON, vas. 7. — 
Atstovų buto teisių komitetas 
11 balsų prieš 7 nutarė apkal
tinti federalinį teisėją Ritter 
iš pietinės Floridos distrikto. J j 
paskyrė prezidentas Coolidge 
1929 m.

tORJBŪ- — - - ----------
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Apsiniaukę, gali būti sniego; 
maža permaina temperatūroje.

Užpereitą naktį Šaltis Chica
go j e buvo pasiekęs 3 laipsnius 
žemiau zero, bet 12 vai. dieną 
jau buvo 9 laipsniai augščiau 
zero ir vis ėjo šiltyn. Jei vė
jas nepasikeis, tai didesnio šal- 
čia bent

Saulė 
5:11.

šiuo laiku nebus, 
teka 6:58, leidžiasi

Streiką atšaukus tuoj aus at
sidarė sankrovos ir gyvenimas 
mieste sugryžo į. normales vė
žes. f '

Dar prieš streiko atšaukimą 
Pekino Vaizbos Butas nutarė 
atidaryti savo 200 sankrovų po 
policijos apsauga. Bet, kaip 
išrodo, nė viena sankrova nė- 
dryso atsidaryti iki nebuvo at
šauktas streikas.
Pašautas taksikabų viršininkas

Laike streiko liko pašautas 
ir sunkiai sužeistas Clarence 
RUpp, savininkas nepriklauso
mos ir neorganizuotos taksika
bų kompanijos. Bandyta tą jo 
peršovimą sujungti su streiku. 
Te|iaus streiko vadai sako, 
kad Rupp liko pašautas visai 
ne dėl streiko, o savitarpinia
me kare tarp taksikabų kom
panijų. Jam jau senai buvo 
grumojama, nes jis kapodavo, 
važiavimo kainas.

Tečiaus streikieriams nepa
sisekė išreikalauti pašalinti po
licijos viršininką Harry Dona- 
hue, pramintą “Tear Gas Har
ry“, kuris prieš x pikietuotojus 
naudojo ašarinių dujų bombas. 
Jį rėmė meras, miesto taryba 
ir biznieriai, tad jis vistiek 
įstengė išsilaikyti savo vietoj, 
v V.>, . *' < X, - • >
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Kaltina pulk. House 
už Amerikos įvėlimą 

įkąrą
WASHINGiTON, vas. 7. — 

Kaltindamas pulk. E. M. House, 
konfidencialį patarėją prezi
dento Woodrow Wilson, kaipo 
daugiausiai prisidėjusį prie 
Amerikos įvėlimo į pasaulinį 
karą, atstovas Tinkham reika 
lavo ištirti pulk. House veikimą 
prieš karą.

Tuo pačiu laiku Tinkham kal
tino, kad ir buvęs Amerikos 
ambasadorius Page savo parei
gose elgėsi “išdavikiškai“. Page 
buvo paskirtas ambasadorium 
pulk. House pastangomis ir tar
navo daigiau Anglijai, o ne 
Jungt. Valstijoms, kurias jis 
atstovavo. 1 7

Penki užmušti 
Meksikoj

MEXICO CITY, vas. 6. — 
Penki komunistai liko užmušti 

f 

ir 12 žmonių sužeista susirėmi
me tarp darbininkų frakcijų 
San Pedro Atlixco mieste, Pu- 
ebla valstijoj.

V. Kvieska stoja tauti
ninkų sąjungon

KAUNAS. —Laikraščiai pra
neša žinias iš tautininkų “ži
nyno“, kad Kooperacijos banko 
dir. Vincas Kvieska priimtas 
kandidatu Tautininkų s-gon.

Kandidatavimas Tautininkų 
s-gbj yra tyrimo laikotarpis, 
kurio metu1 nustatoma, ar kan
didatas tinka priimti į s-gą, ar 
ne.

ALBUQUERQUE, N. M., vas. 
6.-—Modesto Trujįllo, 16 m. is
panas, prisipažino laike plėšimo 
nušovęs žurnalų rašytoją Carl 
Taylor, 30 m., jo bakūžėj kal- 
nudse, kur rašytojas gyveni 
vienišu. '

t
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15 LES# THAN THE AUTO DEATHS IN THE LAŠT 15 YEARS
___________ ____ - .... .» . f_____________

Jungtinės Valstijos per 158 metus egzistancijoš pergyveno šešis stambesnius karus su indėnais, 
revoliucinj kavą, kuriame iškovojo nepriklausbm ybę; kova su. Meksika, Civilinį Karą, su Ispanija 
ir Didįjį karą. Tūkstančiai kareivių paguldė galvas laike tų ginkluotų konfliktų. Civilizuotas pa
saulis smerkia karus dėl jų žiaurumo, nuostolių ir vargo, kurį palieka savo pėdsakuose. Bet kur 
kas žiauresni už. karus yra musų moderniški automobiliai. Pęr paskutinius 15 metų automobiliai 
užmušė daugiau žmonių, negu šautuvai, durtuvai ir kanuolės visuose šešiuose Amerikos karuo
se. Praeitų metų patyrimai rodo, kad šįmet automobiliai užmuš 32,000 žmonių. Važiuok atsar
giai, nes tarp jų gali būti ir tu. x ; f / ( ,

Senatorius Norris 
reikliau j#Farley.

pasitraukimo
WASHINGTON, vas. 6 

natorius Norris, republikonas, 
kuris pereituose rinkimuose 
betgi rėmė prezidentą Roosevel • 
tą ir mano jį remti ateinąnčiuo- vo 'Perdaug apsiginklavusi - ir 

_______________ a: I nematė tam reikalo, nes ir lai-se rinkimuose, šiandie viešai 
senate pareikalavo, kad rezig
nuotų pašto viršininkas Farley, 
kadangi jis yra kartu ir pirmi
ninkas demokratų nacionalio 
komiteto.,

Norris sako, kad milionai 
žmonių, kurie balsavo Ūž prezi
dentą Rooseveltą, dabar balsuos 
prieš ji delei netikusio Farley 
vedimo pašto departamento.

Legislatura atmetė 
gubernatoriaus veto

SPRINGFIELD, III., vas. 6.— 
Gubernatorius Horner buvo ve
tavęs tą pataisą prie senatvės 
pensijų biliaus, kuri leidžia Cdok 
kauntei savystoviaį tvarkyti se
natvės pensijas ir pačiai skirti 
komisiją, kuri tas pensijas tvar
kys kai?ntės rybose.

Gubernatorius sakosi vetavęs 
tą pataisą todėl, kad jai prie
šinasi federalinė valdžia.

Bet legislatura, pirmą kartą 
per 50 metų, atmetė guberna
toriaus veto ir tą pataisą išnau- 
jo priėmė veik vienbalsiai.

Dabar legislatura svarsto apie 
paskyrimą $7,500,000 tęsimui 
bedarbių šelpimoj taipjau panai
kinimą valstijos šelpimo komisi
jos. Tečiaus ūkininkų blokas 
legislaturoj nori sulaikyti nuo 
Chicagos prekių taksus iki Chi
cago neuždęs beturčių šelpimo 
taksus—po 30c ant $100.

i — ' ■ ,

Eksplozija duonkepyk- 
loj; 10 žmonių sužeista

t I II I—j

z INDIANAPOLIS, Ind., vas. 6. 
6.~Continental Baking Go. ke
pykloj kilo eksplozija, kuri nu
nešė visą namo priekį ir sužei
dė 10 žmonių. Priežasties eks
plozijos' dar nepasisekė nusta
tyti. Nuostoliai siekia $36,000.

HOLANDIJA IRGI
GINKLUOJASI

HAAGA, vas? 6. — Ginkla
vimosi kvaitulys, kuris yra ap> 
nykęs visą Europą, apėmė ir
Holandiją. •*

Holandiją,1 kuri niekad nebu- 

ke pasaulinio karo ji išstenge 
išlaikyti neutralitetą ir į tą 
karą neįsivelti, dabar staigiai 
suskato didinti ginklavimąsi. 
Tuo tikslu parliamentas ruo
šiasi greitu laiku paskirti 54,' 
000,000 guilderių ( (virš $37,000, 
000) padidinimui apsiginklavi
mo.

Didelei valstybei tai nėra di
delė suma, bet mažai valstybei, 
kokia yra Holandija, ir tokią 
suma yra labai sunki našta, 
ypač kad šiito laiku Holandija 
pergyvena labai didelę depre
siją. , g ;

Holandija prisibijo Vokieti
jos, nes* Vokietijos naciai gali 
pulti Holandiją, kad įsteigti 
savo oro laivyno bazę prieš, 
Angliją, arba per Holandiją 
prieiti prie neapsaugotos Bel
gijos dalies.

Organizuoti: darbi
ninkai priešinasi pi

nigų infliacijai
WASHINGTON, vas. 6. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green pa
reiškė spaudai, kad organizuo
ti darbininkai priešinasi; suma
nytai pinigų infliacijai ir tuo 
jaus pareikalaus algų pakėli
mo.

Green sako, kad pinigų in
fliacija yra Ihbai svarbus daly
kas darbininkams, kadangi ji 
giliai paliestų masių ekonominį 
ir socialį būvį, nes pravedus 
infįiaciją tuojaus nepaprastai 
pakiltų pragyvenimas. ;J

BERLYNAS, vas; 6.-1 Hit
leris bandydamaš pasigerinai 
kitoms valstybėms, turėjo pasi
tarimą su švėdijos karalių Gus
tavu v,

73 žmones žuvo aud- 
rojfe įrstiiegopugose 

r ■ Japonijoj ‘
TOKIO, vas. 6. — Kiek tikrai 

žinoma, 73 žmonės žu‘vo Japo
nijoje laike dviejų dienų audrų 
ir sniego pūgų, kurios perėjo 
per vidurį salos. Bet manoma, 
kad dar 88 žmonės žuvo ju
roje, nes kelių laivų nesulau
kiamą atplaukiant ir rnanbma, 
kad jie yra paskendę; Taipjau 
manoma, kad skaičius žuvusių 
padidės, kada bus gautos tiks
lesnės žinios iš izoliuotų kalnų 
ksftmų, su kuriais susisiekimas 
yra nutrauktas.

MADISON, III., v. 3.. — Sep
tyni Joseph Kocemba šeimynos 
nariai, apsinuodijo^ pavalgę 

‘kėkso, kuriame buvo nuodingų 
priemaišių.

PASAKYS KO REPUBLjKO- 
NAI NORI

• : *:r. ' ? " ?? U* /'<! , ' ;

John'BridĮcer
COLUMBUS, Ohio. — John 

Bričker, vyriausias Ohio pro
kuroras, kurį republikonai ža
da pakviesti pasakyti nominaci- 
nei konvencijai už ką partija 
žada stovėti ateinančiuose rin
kimuose. Konvencija įvyks bir
želio mėnesį, Clevelande.

Janina

Lenkija siekiasi už
drausti žydams 

košer mėsą
VARSA VA, Vas. 6

Prystorienė, atstovų buto na
rys ir žmona buvusio premje
ro pulk. Aleksandro Prystor, 
dabar senato pirmininko, įnešė 
parliamente pasiūlymą uždraus
ti žydams skersti gyvulius sa
votišku budu dėl košer mėsos.

žydai tokiu pasiulymu yra 
labai susiru’pinę ir siunčia de
legacijas pas įvairius ministe- 
rius, reikalaudami tą bilių at
mesti. Nebus aplenktas ir pats 
premieras. žydai sako, kad tai 
yra veržymas žydų, religinės 
laisvės, kuri yra užtikrinta kon 
stitucijos.

Bet? Prystorienė sako, kad iŠ 
206 narių jau 100. atstovą pa 
sižadėjo balsuoti už bilių, nors 
tas bilius išmestų iš darbo tu* 
kstančius žydų darbininkų, ku
rie dabar dirba prie‘mėsos.

Anti-semitinis judėjimas 
Lenkijoje tebesitęsia ir, kaip 
išrodo, stiprėja. Vėl buvo muš
tynių Varšuvos p’olitechnikūrhe, 
kur lėnkai studentai apnyko 
mušti žydus studentus ir varyti 
juos iš pamokų už jų atsisa
kymą sėdėti’ atskiruose, vien žy
dams skirtuose suoluose.

(Lenkai aiškiai seka Vokie
tijos nacius, nes ir naciai yra 
uždraudę skersti gyvulius dėl 
košer mėsos).

Tariasi ■ kviesti Vb- 
kiėtiją į laivyną 

konferenciją
LONDONAS, vas. 5. — Lai

vynų aprybojimo konferencijoj 
iškilo klausimas kvietimo į tą 
konferenciją ir Vokietijos. An
glija pritaria tam kvietimui, 
bet jam griežtai priešinasi 
Franci j a.

Tariamąsi apie kvietimą į kon
ferenciją ir Rusijos.

Lėktuvas nukrito 
gatvėn; 3 žmonės 

užmušti
MUENCHEN, Vokietijoj, vas. 

6.—Trys pareiviai liko užmušti 
ir 8 žmonės sunkiai 
degančiam 
ant namo, 
šią miesto

Nelaimė

sužeisti 
lėktuvui nukritus 

b nuo jo į didžiau- 
gatvę.

_ , ištiko dviem lėktu
vam susidūrus ore. Tečiaus 
abiejų lėktuvų lakūnai iššoko 
parašiutais. Vienas lėktuvas 
nukrito priemiesty, o kitas pa
čiame miesto centre. 2 moterys žuvo 

dirbtuvėjPITTSBURGH, Pa., v. 6. — 
King. Meighan, brolis buvusio 
garsaus mūviu aktorio Tom 
Meighan, . užsimušė nukritęs moterys sudegė ir keturi žmo- 
keturius augštus nUo laiptų, nes liko sužeisto gaisre, kuris 
Aktorius irgi serga ir randasi kilo po eksplozijos nėrinių dirb- 
Galifornijos ligoninėj. tuvej North Bergen, N. J.
.    —   — ■ ■' ,i 1 .............— ■■!■■■ i ■ ■■■ 

NaujienųRadio Programai

NEW YORK, vas. 6. —Dvi

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kiločycles (5000 Watts Pajėgos).

šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

- Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

No. 32

Teismas uždraudė 
gubernatoriui už

daryti dirbtuvę
Federalinis teismas uždraudė 

gubernatoriui Olson pagelba 
milicijos uždaryti* streiko ap
imtą dirbtuvę

MINNEAPOLIS, Minn., vas. 
6.— Federalinis distrikto teis
mas išbarė gubernatorių Olson 
ir merą Latimer už panaudoji
mą valstijos milicijos uždary
mui streiko paliestos dirbtuvės. 
Kartu išdavė uždraudimą to
liau miliciją naudoti tam rei
kalui.

Teismas pripažino, kad mė- 
'ras turėjo teisę prašyti prisius
imi miliciją, kada prie tos dirb
tuvės kilo riaušių ir kruvinų 
shsirėmimų tarp streikierių ir 

(Streiklaužių. Gubernatorius irgi 
turėjo teisę miliciją prisiųsti.

Bet esą jie neturėję teisės 
dirbtuvę uždaryti, nors kitu 

.būdu negalima buvo sustabdy
ti riaušes, nės kaip tik bu ve 
bandoma dirbtuvę atidaryti ir 
operuoti ją pagelba streiklau
žių, tuoj atsirasdavo pikietuo
to jai ir prasidėdavo kruvini su 
sirėmimai. Milicija, kad tuos 
susidėmimus sustabdyti ir už
darė dirbtuvę.

Teismas pripažino, kad tai 
daryti gubernatorius neturėjęs 
teisės. Tečiaus prieš tokį teis
mo nuosprendį 4 bus paduoda 
aviacija ir galbūt bus pa- 
čiękias šalies augščiausias ter
mas.

f . .'

$5,50 už pamatymų 
Charles Chaplin 

i . filmos
NEW YORK, vas. 6. — čia 

pasirodė pirma per penkis me 
tUs Charlie Chaplin filmą “Mo- 
dem Times“. Kad pirmieji, 
galėtų pamatyti tą naują filmą, 
tūkstančiai žmonių mokėjo pj 
$5.50 įžangos. Ir tai toli visi 
negalėjo (tilpti į Rivoli teatrą. 
' Prisilaikant Chaplino nusi

statymo negaminti kalbančių 
filmų, ši filmą yra tik garsinė. 

.. Viehintėlė koncesija yra, kad 
Chaplinas vienoj vietoj dainuo
ja kokią tai dainelę, kurios žo
džių negalima suprasti.

Filmą vaizduoja į ką paver
čia žmogų moderniniai laikai 
ir moderninės masinės produk
cijos mašinos.

Charlie Chaplinas ne tik pa
rašė filmos turinį, bet ir pats 
parašė jai muziką, kuri tyliai 
lydi visą vaidinimą.



LISTERSNE 
TOOTH PAŠTE

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
'nept ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
crinorilsl patari
mai dovanai.

ninku vienybės. Jis priminė 
angliakasiams, kad Ąiperitęos 
Darbo Federacija yra daug ge
bėjus morališkai ir materiališ
kai angliakasiams išėjus į 
streiką. Gjrdi, gar ir ateityj 
Federacijos pagalba bus reika
linga angliakasiams.

Green’as sako, kad darbinin
kų besiskaldymu ir tarpusavio

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

................ . ' / ■ į; ■ > ..I '-A .
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/d«tert*e Tooth Paato. 

lideUa tuoaa pareldnoda n* 
MeAJi vato ur?*pa®Mro. daa- 
Ua Be to teMtę autenplet* 
M. q« Jmrtuoe taMte analpįrk-

Penktadienis, -vas. 7, 1936

mašinos stįklai sukapojo veir??v
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ADVOKATAI

kuri

Laidotuvių Direktoriai

Valandos nuo
ųrba Ganai 2515

i

Phone Cicero 2109

draugo.
o SavickoK V - k T

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hęmlęck 9252

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

■* 334? South Halsted St 
TeL Boulevard 1401

SIUSKFTPER 
tiAUJIENĄS 

PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsr . 

taip pataria Lietuvos baubi

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bojtlevard 5208-8418

■ ' - . ■ - - ? L- ,•‘■J.' ■      - - *’ - ■ ' ' ri '

‘bepartyvę” tradicijų 
j sąšlavynų, indorsuo- 
Roąsevelto kandidatu-

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom 'St. 
Kamb. 143L1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. IJalsted St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
' ‘ pagal sutarties. t

mos be a
.. * k;

4712 South Ashland A v
- Phone 'Boulevard 7589

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
, K-', pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN-ĖXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

-> palengvinimą •

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarim*.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

įšoki u

Phone Boulevald 7042

Dr. C. Z. Vezel’isDentistas
4645 So. Ashland< Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Piįtsburgho Naujienos linki 
abiem ligonims greit pasveik
ti.

S. M.SKUDAS
718 West 18th Street • " Phone Monroe 8877

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez, Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku, vyrioku. Vaiką ir visi 
* ’' chronišku ligų.' * '

Ofisas 6850 Stoney Island Ąve.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned«*. 

Įlomis ir Iventadieniala 10—12 
dieni. j

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Tel. Boulevard 5914 Diena Ir Nakti 
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija » 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. IliL.

1410 ^oujth 49th Cpuyt 'ticeiro ’’

Dr. Charles Sega!
. OFISAS - ' '

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos .

\ CHICAGO, ILL. ž
OFISO VALANDOSE i

•• '  ............. . 1 11     ................... —     —"—-

J. F. BADŽIUS
668 West 18tn Street ' ' z ' " Phone Canal 6174

' * ....... —-...............: — - ---------------- ------—i ...u., l ..-į . •*

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.
' Tel. Kenvood 5197 ” ,

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadieniu

IJAŲjlĘNOS, Chicago, Ilk
11 '' " ’ ' " Ii I .11 I « !■.-«»•

i ♦ ri S. -C. LACHAVICŽ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullmah 1270 arba Canal 2515

i: ” t J. LIULEVięiUS ■ ,
4092 Archer; Avenlie ' • — • ■ pi,one Lafayette 8572

_________ , ' _ a*' >1*.________ “______________________________ _________ !______ .» ‘ ' t ■><•!•

Tl1

ėi / ' ris. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanicą Avenue Phone Yards 1138

•" ‘ ■ Ą. MASALSKIS ' "7;;:y
3307 Lituanica Avėnue " Phone Boulevard 4139
............ 11 " .................. . ....................... ■' ■■■'" ' . —'' ■«’■■■ II,. .....

J. F. EUDEIKIS
4605-07 g. Hermitage Aveftue Pįibnęs Yards Į7414742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515^-Cjcero 5927

PAIN-EXPELLER

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
ŠIS TAS IŠ ANGLĮ A 

KASIU KONVEN
TUOS

kovomis, .geriausiai mokės pa
sinaudoti kapitalistai.

Tačiau Green’o kalba ang
liakasių konvencijoj buvo tik 
^aa- w 
nes sako. Nepadąre ji jokiu 
jspudžio.

Porai dienų praslinkus po in- 
<jor^ąvimo Rouąeyelfp kąndida 
tųro's ąnglįąliąsių konvencijos 
(įeįęgątų ir " unijos viršininkų 
ipotep[s, kurios draugę su są- 
vo vyrais dalyvauja kohvenci
joj, gąvu pąkviętimus iš feal 
tojo l^ąnio nuo prezidento 
Roosevelto žmonos atsilankyti 
i Baltąjį Namą. '
' Spėjama, kad tasai preziden
to ^mionos įeątaą anglia^ąs^ 
moterims — tai lyg įr pareiš
kimas angliakasiams padėkos 
už jų. paųiza(įėjimą vemti pye- 
zidento Roosevelto kandidatū
ros kitais' prezidente Rinki
mais.

North Sidės lietuvių kalbos 
mokyklos pamokos bus vieną 
vakarą kas savaitę Supu Lie
tuvos Svetainėj; prasidės 7:30 
vai. vakaro kiekvieną pirma
dienį,

Todėl butų gerai, kad tuo 
pasinaudotų North S^dės lietu
viai ų; Igisįų, sąyų vaikus pa- 
simojątį : kalbos- 
- Kąipo pirmas tnoky^los; .ąti- 
darymas tufėjo ; neblogo k pasi
sekimo; mokinių buvo susirin
kęs gražus būrelis.

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
tie nelabieji šalčiai ir sniegas 
buvcį'lr paiiėg.
Deliui to sjĮ^itrukdę ir moky- 
ktos darbas.

•išrodo, pas mus 
ir
tad K; lęijgyiau v^kti ir U« • 
tuvių , kalbos mokyklai.

Northsidiškis.

Pikelis gavo 2Š narius Susi
vienijimui. Jis yra .pasiryžęs 
per auksui yąjų prįsiyąryti nei. 
iki 100 naujų narių ir laimėti 

dpyapą. •
Nėra mažiausios abejonės, 

kąd jjsąi tą ųovaną ir laimes.
Meą turime neužmiršti, liaft 

Kazys Pikelis pe»tik susiduria 
§ų' tais pačiais sunkumais, kaip 
iy męjs yįsi, bet jis yra grosę- 
rio ir mėsos biznyj, kuris iš 
jo veįkaląuja daų^ laikė. Bet 
yis ųeito į’įs suranda atlįeka- 
mo laiko ir galimybių naujiems 
nariams įrašyti. '

Tai W Fabi,s 
niąątąriu.s.

-r- S. Bakanas.
■■ '' ' ’ ..r ch •/ ; vė=>^;"

NELAMiTATSI-
TIKIMAI

kaimynas ir plačiai tarp Pitts- 
burgho lietuvių žinomas Lietu
vių' M^okslo Draugystės prezi
dentais, MOęrlęin alaus parda
vėjas, Antanas Lelionis Vąžiavo 
iš savo namų. Besisukdamas i 
Fįfih Avė.- jis susidūrė su gat- 
vekarip. ir liko sužeistas*

Lelicniš irgi buvo nuvežtas 
į Mercy ligoninę ir pateko į tą 
patį kambarį”, kuriame Savic
kas guli. Tai atsitiko visai ne
tikėtai.

Pasirodo, kad ne tik sveiki 
būdami gyvena kaimynystėj, 
bet ir nelaimės ištikti drauge 
laikų leidžia. ’ <

Antanui Lelionui irgi, tur 
būt, prisieis išbūti ligoninėj 
daugiau kaip savaitę laiko. Mat,

x —o—

SLĄ. .40 kuopos prezi
dentas A. Vainorius 

seręa '
Vasario 2 d. SLA. 40 kuo

pos susirinkime buvo praneš
tą, kad kuopos pirmininkas A. 
Vainorius serga. Jam irgi lin
kime greit pasveikti.

— Senis iš Spho.
■1 . i ■ . ; * ' , f f*

, (Tasa pusi. 3-ėiam)

Praeityj angliakasių 
U.M.W. of A. internacionales 
konvencijas laikydavo Indiana- 
polio mieste, Indiana valstijoj. 
Bet per paskutinius kelis'me
tus angliakasiai savo konven
cijas pradėjo laikyti šalies so
stinėj, Washington, D. C.

Ir tai, tur būt, yra daroma 
todėl, kad Washingtone j an
gliakasių reikalavimus daugiau 
dėmesio atkreipia ne tik vald
žia, bet ir visuomenė. ■

Angliakasių konyencijoj ge 
riausiai atsispindi ne tik jų 
unijos stiprumas, bet ir apla
ma ąngliakasyklų būklė.

Netolimoj praeityj angliaka
sių konvencijose pasireikšdavo 
vidujinė kova dėl vadovybės, 
ir toji kova konvencijose nesi
baigdavo. Dažnai persimesdavo 
į anglių kasyklas; įvykdavo 
skylimai, naujų unijų organi
zavimai ir kiti nepageidaujami 
dalykai. Tuo geriausia" mokė
davo naudotis anglių kasyklų 
savininkai.

X X X
Šių metų angliakasių inter- 

nacionalėj konvencijoj,
laikoma Konstitucijos Audito
rijoj, VVashington, D. C. mes 
matome visai kitokį dalyką.

Konvencijoj dalyvauja 1,700 
delegatų, kurie atstovauja apie 
pusę .milijono organizuotų an
gliakasių. Nesimato tos tarpu
savio kovos. Konvencija yra 
atkreipus visos šalies dėmesį 
ypatingais radikališkąisį,' jngha- 
rimais ir rezoliucijomls. VisUo- 
mene ypač yra susidomėjusi 
angliakasių kova su Amerikos 
Darbo Federacija dėl industri
nių unijų organizavimo.

X X X 
žymiausios kalbos angliaka

sių konvencijoj buvo pasaky
tos angliakasių unijos prezi
dento John L. Lewis, Penn. 
valstijos gubernatoriaus George 
H. Eearle ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento William 
Green. Jų kalbos buVo plačiai 
spaudoj cituojamos.

John L. Lewis savo kalboj 
smarkiai atakavo prezidento 
Roosevelto naujosios dalybos 
priešus, ypatingai daug kliuvo 
Al. Smith’ui, Du Pont’ąms ir 
kitiems pinigų maišams.

Tuojau po Lewis’o kalbos 
konvencija su didžiausiu entu
ziazmu priėmė rezoliuciją, kad 
organizuoti angliakasiai pasi
žada remti prezidento Roose- 
velto kandidatūrą ne tik savo 
balsais rinkimo metu, bet ir 
doleriais.

Vadinasi, šioji angliakasių 
konvencija iš senų laikų įsigy
venusią 
išmetė 
dama 
rą.

Penn. valstijos gubernato
rius Earle savo kalboj irgi ne
pasigailėjo kritikos Amerįkop 
plutokratams. jįs pareiškė, kad 
Penn. valstijoj stengiamasi pra
vesti angliakasiams naudingus 
įstatymus. ’

Amerikos Darbo. Federacijos 
prezidento Greęn’o kalįa koį 
vencijoj sukėlė daug tritfkŠino. 
Green’as savo kalboj graudeno 
angliakasius, kad nesitrauktų 
iš Federacijos ir karštai ape

XXX
An^lįąkasįų konvencijos ta

rimuose, mes matome, ka<J or
ganizuoti anglijusiai grūmoja 
genėraliniu streiku, jei tik 
aukščiausias teismas pripažins 
Gųffey’s bilių ęsant nekonsti- 
tučiniu. Vienbalsiai pasisakoma 
už išlaisvinimų Mooney ir Bil- 
lingo; pasisakoma vienbalsiai 
prieš Dyer bilių, kuris siekia- 
si deportuoti iš šios šalies 6,- 
000,000 svetimgimių darbinin- 
ky-

Pasmerkiama Hearst’o laik- 
raščiai dėl atžagareiviškos ii 
Šovipis.tjškos propagandos sklei
dimo. Pasmerkiama karas ir 
fašizmas; pasmerkiama Hitle
rio režimas.
.^Padaroma daugybe ir kito 
k’ių taripj • > * 1 -
t'^Pr^ityj panašas tarimai an
gliakasių ‘ konvencijoj nebūtų 
buvę padaryti.

Kaip išrodo, lai angliakasių 
unijos vadai ir konvencijos de
legatai yra labai z daug pakai-

Vargu kų turės priešingo ir 
komunistai pasakyti prieš an
gliakasių unijos vadus, ypatin
gai John L. Lewis’ų, kurį jie 
tiek daug garbavodavo per sa
vo spaudų ir prakalbose.

— S. Bakanas.

N. S. DALY LIETU
VIŲ KALBOS MO
KYKLA JAU PKA- 

SIDEJO
N. S. PITTSBURGH, Pa. - 

Vasario 3 d. Sūnų Lietuvos Sve
tainėj prasidėjo lietuvių kal
bos mokykla, kurioj moka Juo
zas Baltrušaitis. \ '

Mokyklos reikalais daugiau
sia darbavosi $LA. 3-čid ap
skričio komisija, kuri Norih 
Sjdės dalyj mokyklos reikalais 
rūpinasi, P. Pivaronas ir Jo
nas Rūkas.

Sūnų Lietuvos Draugija da
vė nemokamai svetainę moky
klai. SLA. 3 čias apskritys ap-i 
moka mokytojaus lėšas. ' 'tokiu' 
bųdu susidaro galimumo North. 
Sidūs lietuvių jaunuoliams pa
simokyti lietuvių kalbas nors 
vieną vakarą per savaitę. x

GABUS SLĄ. 195 
KUOPOS ORGA- 

NIZATORIUS
PITTSBURGH, Fa. — šiame 

auksinio vajaus konteste SLA. 
kuopų organizatoriai . darbuoja
si, kad galėtų gauti kuo dau
giausia narių. Organizatoriais 
kuopos yra išrinkusios patyriY- 
sius ir gabius darbuotojus.

Tačiau ne visų , kuopų orga-,- 
nizątoriai gali pasigirti savo 
gabumais, nors jie ir visi sa
kosi dirbą kiek tik galėdami. 
n Dažnai vis nusiskundžiama 
blogais laikais ir kitokiais sun
kumais, su kuriais prisieina su- 
sidurti musų organiza toriams. 
Kad yra su'nkum 
kliiičįų riWūjiĄnis
šytf$® tur 3>ut*-K^|fel^' ne
gins. Bet kad mes'nevisi md- 
kame tas kliūtis nugalėti, tai 
Ąaą yrą faktas, . šiuo noriu nu
rodyti pavyzdį musų Vieno or
ganizatoriaus, kuris; tur būt, 
lengviausiai nugali visas kliu-i 
tis ir turi geriausio pasiseki
mo.

Tas organizatorius yra jau
nas čia gimęs - vyras, Kazys 
Pikelis. Jis yra girnas ir au
gęs Chicagoj, ir dar nelabai 
seniai apsigyveno- Pittąburghe. 
jisai liko išrinktas !$LA. |L95 
kuopos organizatorium meti
niame susirinkime gruodžio 
menesį. O prądėjo organizato
riaus darbą dirbti tik grįžęs 
iš sėkmingos briedžių medžiok
les Allegheny kalnuose. Vadi
nasi, sausio mėnesio pradžioj.

Per tą trumpų laiką Kazys

Pranas Savickas ir An
tanas Lelionis sužei
sti; abu yra ligoninėj

SOHO PITTSBUHCal. Pa.— 
Sausio 27 d. žinomas Pittsbur- 
gho lietuvių draugijų veikėjas 
ir geras' naujięniėtis Pranas 
Savickas,' kuris bedirbdamas 
savo kasdieninį darbą gana 
sunkiai. susižeidė. Jis buvo nu
vežtas i Mercy ligonįpę, kur 
teks išbūti apie porą sąyai.ęįų 
kol visiškai pasveiks.

Pasak Savickį, sergąnčiąm 
žmogui nėra blogą bųfi ligoni
nėj, tik esą lyg^ijg^ųphotlų vie
nam atskirtam nuo savo drau
gų.

Tačiau,-fur $$®taip likimo 
bt4vo;; skirtai -kaomhs-U" kranui

V' . J U --nuteką. ilgąkjuU® 
r

VąsariĄ

' r .......... - " ■".......... ■■■

: t '■ -.‘""v.

“MANOMIELASIS
Sūnelis dabar

VALGO .
KAIP PARŠIUKAS...

. 'i‘.r t - ‘‘
“Buvo toks kūdas Ir neturėjo ape

tito; nežinojau nė ką. daryti’.’1
' • v'*.'"4 ’ ' ' : *

l^otinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas 'yra goriausias vaistas susilp- 

! nėjusleinls, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge- 

, vlauslos, kokias medicinos mokslas 
?ino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos • skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasųj blogo kvapo, o- 
dos, nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su 'vidurių ųeveikfmu. Malonus var
toti ir geras, ,'atsakh.ntls vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse. >

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Certftak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nUo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
' Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

'> Telefonas Republic 9600.
---------J—.------------------------------------------- . ;--------------------- •

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
’ Res. 6515 $o. Rockwell St.

Telephon«: Renublic 9723

' Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 ; 

Senėjomis ir nedėl. pagal sutarti' * 
Rez. 6631 So. California Avennc

Telefonas Republic 7868
. ■" Y> 4 •' 1 > • ? f ■ * j • F ■tJI' • "< '

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hvde Park 3395 ;

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyras seredomis ir subatomiz.

Joseph Triner Company, Chicago

2310 West 
Roosevelt' Road 

Tel. Seeley 8760

KL Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 • ’ -
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
........................  . , ....... ■ . , L—-----------------------------_

A, A. SLAKIS
........ . .....ADVOKATAS

111 W. Washington. St.
Room 737i-

Val. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

ŠIOS SAVAITĖS

Eilra Bargenai
LOVA, SPRINGSAI

IR MATRACAS

’1L5O
KARPE'BSSr"9xl2,-~ 
'vėr'tSš’ $'18, 

12.60
ROOSEVELT 

F0RNITURE1

i Dru T; Dundulis^ ę 
GYDYTOJA*^ TR'‘- CHIRURGAIbrg 

• , 4157 ARCHER AVENUE . , s 
Telefonas Virglnia 0036 

« Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pasral sutarti

_____ KitiLietuviai Da^
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. ' 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį.
Dr.Constance A.O’Briti!s

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

z 2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Tųj’ime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OI’C.
' ' LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-1 
das. Specialč atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kleivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. v
Daugely atsitikimu akys atitaiso- 

ių. Kainos pigiau 
i pirmiau.

Buy gloves with what

■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUREIJfS
Laidotuyiu Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Ąve.

patyrilno

TYPEWRITER ĖXCIIĄNGE 
■: 3970 Archer Avė.

' Tel. Lafayette 3584 1
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

VISOKIOS 
PERKAM 
PARDUODAM 
PARENDUOJAM 
PATAISOM 
m e ir ■

I V Virš.
RIBBON’A I

25 metai

DR. G. SĘRNER 
LIETUVIS 

Td. Yąrda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis - ' 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu DJrbtuvi
756 West 35th St.

kampas. Halsted Št. 
Valandos nuo' 10—4. nuo 6 iki 8 f 

Nedaliomis nuo’ 10' iki 12 vai. dieną.

KITATAUČIAI
1 \ , 1 J* J

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinpmaa per 85 
metus kaipo patyrė? gydytojas cfai 
rurgaš ir akušeris. . . • ,

Gydo Staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal naii z, 
jausius metodus X.-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. , ri

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. I8th St., netoli Morgan. St r

Valandos nuo 10—12.. pietį! ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.' 

........... » TeL Cąnąl 3110 - \ V.
Rezidencijos ' telefonai:' A

Uyde Park 6755 ar Central 7464

i«> ■ ii»’ i* Irfitilįii i i l >1 ■ ■■ įl i fc i ■ ■ ...... t

AKUŠERĖS
Mrs. Aneliu K. Jarus?

Su

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai.' 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

' Tel. $eeley 7330
Narna telefonas Brnnėvrick 0S97

Ofiso Tet. Boulevard 5918
' Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 Wėst 35th St.

Cor. of 35tį! and Halsted Sts. .;
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedčliomia pagal sutarti*

j s ■ t. ‘

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo . 7 iki 8:30 vaL y 
vakaro. Nedėliomls nuo '10 iki 12 
valandai diena. - • ; ' v

Phone MIDWAY 2880.
---- — -     1  ................. *................M .

Telefonas Yards/ 0994
Dr. Maurice Kaliu ;
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofiso valandos: ‘,' 
Nuo 10 iki 12riiena. 2 iki 8 po piiets 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA g40Q

į.  ’ū r.-■■-■L, .7 T f ,
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Penktadienis, vas. 7, 1936 • . NAUJIENOS, Chicago. Hl.
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro)

LIETUVIS JAU
NUOLIS SIEKIA
DIDELIO LAIMĖ

JIMO SPORTE
PITTSBURGH, Pa. — Vasa 

rio 1 d., tur būt, daugis Pitts
burgho lietuvių pastebėjo 
Pittsburgho dienraščiuose di
delį paveikslą sporto skyriuj 
aukšto šokimo čempijono, Pitts- 
burgha Universiteto studento, 
kuris priklauso Allegheny 
Mountain Association A.A.U. 
(American Amateur Union). 
Jo vardas yra Pete Bennett ar
ba lietuviškai Petras Bernotas 
iš Bridgeville, Pa.

Apie šį jaųnudlį savo Išiku 
buvo rašyta Pittsburgho Nau
jienose. Buvo įdėtas ir jo at
vaizdas.

šį kartą Pete Benett daly
vavo New Yorke taip vadina
muose Millrose žaidimuose, ka
me laimėjo. Turės progos at
stovauti Amerikos sportinin
kams olimpiados žaidimuose 
Vokietijoj šią vasarą.,

Pete Bennett tikisi’ laimėti 
čempijonatą aukšto šokimo ir 
turėti laimės dalyvauti pasau
lio olimpiados žaidimuose ir te 
nai laimėti.

Dabartinis aukšto šokimo re
kordas, kurį padarė Pete Ben
nett yra 6 pėdos ir 6 coliai. Ti
kimasi, kad vargu kas kitas 
galės padaryti tokio aukšto šo
kimo rekordą. Pete Bennett 
tikrai yra dėkingas savo ga
bumams aukštai šokti. Dėliai 
to jisai gaufta Pittsburgho uni
versitete ne tik stipendiją mo
kslui, bet ir pilną išlaikymą 
kaipo žymiausias sportininkas.

O jei ne tie aukštų šokinio 
gabumai, tai musų Pete* Ben
nett kaipo našlaitis vargu bu
tų turėjęs laimės lankyti uni
versitetą.

—o—
Esama ir daugiau Pittsbur- 

gho ir apylinkės lietuvių jau
nuolių, kurie dėl pasižymėjimo 
sporto įvairiose šakose yra lai
mėję universitetuose stipendi
jas mokslui ir pilną išlaiky
mą. Gal kada pasiseks sužino
ti jų vardus ir kokiuose uni 
versitetuose jie yra. Tada ir 
pranešime Pittsburgho Naujie
noms. -r- X.

Numerių raketas su
silaukė blogų laikų

PITTSBURGH, Pa. — Vasa
rio 4 d. Pittsburgho pagarsė
jęs numerių raketas su'silaukė 
blogų laikų ir didieji raketie- 
riai rengiasi nešdintis iš mie
sto.

Numerių raketas susilaukė 
blogų laikų ne dėl stokos biz
nio, bet dėl policijos persekio
jimo ir didelių baudų policijos 
teismuose. Policija daro kratas 
numerių raketo būstinėse, kon
fiskuoja viską, ką tik tenai 
randa, kaip tai: skaitliavimo 
mašinas, numerių slipsus .ir 
kitką.

Nepasitenkina konfiskavimais 
rastos medžiagos, bet griebia 
už pakarpos didžiuosius rakė- 
tierius ir veža į policijos teis
mą. Tenai tie raketieriai turi 
susimokėti dažnai po šimtinę 
($100) baudos.

Per trumpą laiką policijos 
teismai baudomis surinko iš ra 
ketierių daugiau kaip $12,000.

Policijos rasti dokumentai 
rodo, kad Pittsburgho numerių 
raketas darydavo kas dieną 
nuo $15,000 iki $18,000 biznio 
ir turi 5,000 darbininkų armi 
ją, kuri dirba raketieriams.

Dabar tie penki tūkstančiai 
darbininkų, kurie rašinėdavo 
numerius, neteks darbo.

Raketieriai pasidarydavo 
gryno pelno per savaitę nema
žiau kaip po porą tūkstančių 
dolerių.

Numerių raketieriai niekados 
nejausdavo depresijos; pas ju'os 
visados būdavo biznis geras. 
Jie daro biznį ne tik su dar
bininkais, bet ir su bedarbiais. 
Bedarbiai, gavę pašalpą, skir 
davo kelis centus dėl nume
rių, kad išbandyti giliukį.

Numerių mėgėjų pasitaiko 
tarp moterų, kurios visus sa
vo sapnus numeriais aiškina įr 
bando giliukį kas dieną.

— Rep.

Visi Bus “Naujienų” Metinia
me Koncerte, Bukite ir Jus!

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

SANDĖLIS ' ' A
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

SSSR Baletas Lietuvoje

pasitiko 
Lietuvoje

į Lietuvą 
kai kurie

žymesni 
kaitomis, 
profesūra 
į įvairius

Štai baleto artistai 
čia vieši. Tai visą mėnesį 

kyklą ir ruošė puikius baleto buvo SSSR knygos paroda, 
spektaklius. Bet ne mažas kurią aplankė per tris tUks-
baleto artistų skaičius pasili- tančius žmonių, tame skai-

ŽIEMOS MADOS

(Musų specialaus korės- lėto artistines pajėgas, girdi, 
pondento) net didelės tautos, kaip prati-

. . .v .. .... . i euzai, anglai tokių gabių ba- Rusai ir prieš didųj Mh jcto artisĮ ncturi.
savo baletu stebino; visą pa
saulį. Komunistų revoliucijai Taigi, jau buvę visai nutru- 
ištikus daug gerų šokėjų iš- kę su SSSR kultūros bendra- 
lakstė po Visą Europą. Ypač darbia v imo ryšiai pamažu vėl 
jų daug apsigyveno praneuzi- mezgasi 
joje. Čia jie sukūrė/savo nio- —

ko Rusijoje ir tęsė toliau ge
ras rusų baleto tradicijas. Ir 
dąbar SSSR baletas nėra pra
stesnis už buvusos Rusu Im
perijos baletą, o kai kuriais 
atsitikimais tai net jį pralen
kė. Jei nepralenkta geromis 
pajėgomis, tai baleto pastaty
me tikriausiai padaryta didelė 
pažanga.

Lietuvos valstybės teatras 
kasmet iš užsienio pasikviečia 
garsesnius ( artistus pas save 
gastroliuoti. štai atvyko žy
mesni baleto artistai L. Bank 
ir M. Gabovič. 
liai ‘ baleto 
jau ' išaugo 
sąlygose. L. 
teris, baleto 
kuo pasigėrėti, 
kus šokėjas, 
mėtina, — j 
ro laikais butų tokjų aukšty
bių nepasiekę, nes tai mažu
mų atstovai, kuriuodu anuo
met butų neturėję teisės gy
venti grynose rusų apgyvento
se vietovėse, kaipo žydai.

Gabovič Lietuvos spau
dai pareiškė, kad rusai labai 
aukštai įvertina Lietuvos ba- 

Tai piriiiaei- 
meistrai, kurie 

SSSR gyvenimo 
Bank žvali mo- 
ne naujokė, yra 

Gabovič pui- 
Bc to, kas žy- 

šiuodu artįstai ca-

“Naujienų” Metinis Koncertas 
Sokolų Svejainėjė, 2343 South 

Kedzie avenue

Garsinkites “N-nose”
Kasdien skaitydami^ 
“NAUJIENAS” lietu- . 
viai įgyja naudingu 
žinių ir gėry pamo
kinimų.

'čiuje ir respublikos preziden
tas,? kurį parodoje 
SSSR pasiuntinys 
Karskis.

Karts nuo karto 
atvažiuoja ir SŠSR 

profesoriai su pas-
Taip pat Lietuvos 

ir važiuoja į SSSR 
daromus kongresus 

ir kitus suvažiavimus. Lietu
vos universiteto amerikietis 
profesorius K. Pakštas yra iš
rinktas SŠSR Geografijos 
Draugijos Leningrade ” nariu. 
Čia šia proga tenka pažymėti, 
kad profesorius ’ K. Pakštas 
yra didelis krikščionių demo
kratų veikėjas ir katalikiško
jo Lietuvos jaunimo ateitinin
kų lyg ir vadas. , Taigi Lenin
grado geografai, kurių tarpe 
yra gerų mokslininkų, pagerbė 
ir Lietuvos profesorių išrink
dami jį savo nariu. .

Šiuo metu SSSR vieši Lie
tuvos universiteto profesorius 
K. Sleževičius, kuris išvykęs 
tenai susipažinti su meteriolo- 
gijosi stotimis.

Žinoma, kad Lietuvos uni-. 
versiteto profesūra glaudžiai 
bendradarbiauja ir su kitų 
kraštų universitetais.

Šitos gražios panelės žiemos šalčių, nebijo taip kaip kai kurie musų chicagiečiai. Jos paveiksluose 
pozuoja ir gražiai šypsosi, kad parodyti musų gražiosioms skaitytojoms ką dėvi madna mote
riškė palinkusi į sportą.

GarsinKitės “NAUJIENOSE”
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“NAUJIENŲ” METINIS

Stop 
Itching 
Skin

Ntežčjlmo, fAbėrimi) ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmas nuo 
suivelnina iritaciją nuo Eczemoe. spuo
gu Ir pančių odos nesveikumų. Per 25 
metu* Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinlmul odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo

SKIN IRRlTATlOf

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St.

CANal 8500

m LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYB"

PAMINĖJIMAS
ES

Bosses Won’L 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fZith the best to choose Irom these days, em- 
ployera favor the person who is moet attrac- 
llve. In buaineea lifa as iu the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) ia consldered the 
worst of faulte.

Unfortunately everybod t cuffem from thfa 
offensive condition at some tinae or other— 
many more regularly than they thL.k. Fermen- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
braatr to the cause of most cases. .Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qulck, pleaaant way to ImproVe your 
breath to to ūse Liaterine, tne qulck deodorant, 
every morning and everv night.

Lfeterine halta fermentatlon, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath bėromes swęet and agreeable. It 
-sHlJ not offend othera.

If you value your Jcb and your friends, ase 
Liaterine, the safe anttoeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU Louis, Mo.

Don’t offend others * ChecF 
halitosis with USTERINE

JOHN P. EWALD
t i LOANS aiiil INSURANCE <1

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba
■ ;. apdrąudos nuo ugnies, yėąo, etc,,> atsišauk : ?

, 840 West 33f d Street
'TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
/ ' raštinėje

SEKMADIENYJE,

U0 16,1936

USB

TOurHES
H'rittfor Frtt Eye Bjaok

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition
D§1 Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

•MBMMBMMMBMSBSmMaMVMS Km ■’

Sale for Infant or Adillt. At all Druggists. B
Murinę Company, Dept. H. S.* Chicago ra

SOKOL HALI SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Chicagbs ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra
leis Vakarų, Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ
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T"’-"'........ ......................... ■.......................  r-
što” kasą, bet tas buvo prak- 

___ įy ': tikuojamį' ir seniam. Jeigu kas
Buvęs premjeras David Lloyd George pasakė Ang- mano, kad šitokiu pasiaiškini- 

Uįos parlamente, kad turi būt sušaukta valstybių kon- Xomen", tai turi tu- 
fėrenciją, kuri apdalintų kolonijomis Italiją ir Vokieti- rėti, arklio logiką. Seniau gal 
ją ir grąžintų pastarajai atimtas nuo jos žemes. Kitaip, reikėjo eiti visiems 
girdi, būsiąs karas. prieš komuntatų užsimojimą

Bet kodėl Lloyd George apie tai negalvojo Versalės pasirienižti Susivienijimą 
taikos dąrymo metu?- Tuomet jisai irdvejetas ar -

PER VĖLAI SUSIPRATO
■ . t ' , \ X

Ii’

iš vieno,

STILSONO PAGELBOS REIKALU

trejetas žmonių turėjo savo rankose pasaulio likimą

Susivienijimo Reikalais

Nelaimė, kurion pateko Juozas Butkus-Stilsonas, 
iššaukė stiprų simpatijos atgarsi visuomenėje. Čia kiek-. 
vienam aišku, kad kenčia žmogus dėl savo įsitikinimų, 
ir kenčia visai be reikalo, nes Stilsonas nusikalto įsta
tymui, kuris buvo išleistas nepaprastu laiku. Tos apy- 
stovos, kuriose įstatymas buvo išleistas, jau yra seniai 
išnykusios ir užmirštos. Nei visuomenei, nei valdžiai 
šiandie nėra jokios naudos iš to, kad Stilsonas yra įka
lintas.

Stilsonas nenorėjo pasipinigauti arba kaip nors ki
taip pasinaudoti. Jisai statė save pavojun, darydamas 
tai, ką jam diktavo jo pareigos supratimas. Jisai kovo
jo prieš karą, nenusilenkdamas tai nuotaikai, kuri tuo 

. laiku buvo apėmusi minias. Šaltai pasvarsčius, bus aiš- 
J ku, kad tomis priemonėmis, kurias jisai mėgino pavar

toti, karą negalima sustabdyti. Bet ar šaltai svarstė tie, 
kuriems Stilsonas drįso stoti opozicijon?

Šiandie ir tie, kurie 1917-18 metais stojo už karą, 
pripažįsta, kad Ameriką buvo be reikalo įtraukta į tą. 
pasaulio skerdynę. Tai kam gi bausti žmogų, kuris sa
kė, kad to, karo nereikia? * v

Brooklyne yra susidaręs komitetas, kuris rūpinasi 
kalinį išvaduoti ir kartu suteikti pagelbą jo šeimai. Mes 
manome, kad plačioji visuomenė gali komitetu pasitikę-, 
ti. Jame buvo trys, asmens, dabar yra penki. Padaryti 
taip, kad komitetas patiktų visiems, negalima. Kad ir 
sudėsi į komitetą kažin kiek žmonių, vistiek kas nors 
mokės surasti priekabę. Komiteto uždavinys yra ne 
spręsti srovinius musų visuomenės ginčus, bet dirbti? 
Darbui dirbti reikia vykdomos įstaigos, o, ne srovių sei
mo.

Gaila, kad dalis musų spaudos pradėjo kelti erge< 
liūs dėl toi kad komitete trūkstą tų arba kitų srovių ak 
stovų: Kiek buvo ir yra visokių komitetų, sudarytų tik 
iš vienos kurios srovės žmonių, bet ar juos visus reikią 
dėl to smerkti,? šiame atsitikime dalykas yra dagi tokį 
paprastas, kad srovėms nėra kas ir svarstyti. Juk nie^i 
ko kito komitetas neketina daryti, kaip tik suteikti* ko« 
kią galima, juridinę pagelbą kaliniui ir sušelpti jo žmo
ną ir dukrelę. Apie ką čia srovės galėtų ginčytis?

Atakuoti komitetą tiktai dėl to, kad į jį neįeina tos 
arba kitos partijos įgaliotiniai reikštų kaltinti jį, kad 
jisai iiesąžiningai pasielgs su aukomis. Bet ar yra rim
to pagrindo šitokį priekaištą daryti? Pas mus, deja, 
įsigyveno mada tokios rųšies kaltinimais drapstytis į 
visas puses. Kai tik kas pradeda kokį darbą, tai, kad ir 
tikslas butų gražiausias,, tuojaus atsiranda “kritikų”, 
kurie pakelia riksmą ąpi,c “dorovę” ir “sąžinę”. Bet pa-; 
tyrimas rodo, kad garsiausia rėkia dažnai tie, kurie pa
tys sąžiningumu nėra pasižymėję.

Mes patariame visuomenei tų ergelių nepaisyti, bęt 
remti gerą reikalą kooperuojant su Brooklyno komitę-: 
tu.

TERORO AKTAS ŠVEICARIJOJE
T"."*."......... "

Vokietijos naciai taip žiauriai persekioja žydus, 
kad vienas žydas studentas Šveicarijoje ;neiškentęs nur 
šovė nacių agentą Gustloff’ą. Jisai norėjo tuo atkeršyti 
savo tautos persekiotojams trečiajam reiche.

žmoniškumo atžvilgiu, tas studento Frankfurterio 
žinksnis yra visai suprantamas. Vargiai bent viena tau
tinė grupė pasaulyje susilaikytų nuo keršto aktų, jeigu 
ją kas nors taip baisiai skriaustų, kaip kad Hitlerio 
gaujos skriaudžia žydus. «

Bet tas teroro aktas žydams greičiaus pakenks, ne
gu padės. Nacių diktatūra Vokietijoje jau pradėjo nau
ją smurto kampaniją prieš Frankiurterio viengenčius. 
Keblumų pasidarė ir Šveicarijos valdžiai* kuri iki šiol 
duodavo prieglaudą emigrantams iš Vokietijos. Hitle
ris kelia protestus ir gali Šveicarijai pradėt keršyti, 
trukdydamas jos prekybą.

Kerštu despotizmą negalima pašalinti. Despotai yra 
kerštingesni už savo priešus. To ginklo geriau jiems į
rankas neduoti

šiuo laiku, kai visų domė 
yra atkreipta į Susivienijimą, 
didžiausią kultūrinę lietuvių 
organizaciją Amerikoje, tai 
.senesni jos nariai, vietoj tai 
oratfizacijai padėjus^ bando 
jai kenkti kiek tik jų pajėgos 
leidžia.

Visose kolonijose šiandien 
yra vedamas vajus, kad pri
rašius prie SLA. naujų narių. 
Pas mus Lawrence ii»gi tas 
.pats yra daroma. Mes turime 
su Petru Baumila surinkę 
23 aplikacijas jaunuolių. \ Ki
tos 8 aplikacijos guli Dr: Mi- 
kolaičio ofise. Mes mat no
rime surinkti nors 50 narių ir 
tuomet išimti jaunuolių kuo
pai čarterį. Bet kada nueini 
kalbinti jaunuolius prię SLA., 
tai tėvai sako: “Ar galės SLA. 
gyvuoti, jeigu taip už jį visi 
ėdasi?” Ir aiškink tadą vi
sų kvailių vedamą propagan
dą. Kiek laiko išeikvoji, kiek 
nervuotis tenka, ir vien tik 
dėl to, kad tam tikri iskarijo- 
tai, neturėdami ką veikti, lei
džia visokius lapelius, kelda
mi SLA. nariuose demoraliza
ciją. J

Dėl tos priežasties suma
niau parašyti keletą paklau
simų tiems SLA. nariams, ku
rie veda tą piktą propagandą. 
Pirmiausia noriu paklausti, 
kieno naudai tuos lapelius 
Strimaičio “Sargyba” platina 
tarp SLA. narip^ I^QdČl StrL 
maitis jų neleido anksčiau, o 
tik šiais rinkimais? Ar Stri
maitis mano, kad tokiais ; la
peliais kiek nors gero SLA. 
nariams padarys?

Antra, dėl ko Strimaitis 
taip nachališkai kiša savo no
sį į ALTASS reikalus? Ar 
daug jis tam reikalui yra au
kavęs ? Kuo ALT Ašį prieš 
visuomenę yra , nubengus? 
Aš įrašau Strimaitį ^įrodyti 
nors vieną bendrovę, kurią 
sutverė ir kontroliavo, tauti
ninkai, kuri butų savo rėmė
jams ką nors davus, ir kuri 
Šiandien dar gyvuotų.

Kur yra bendrovės: Resur- 
cino, Home Builders, Ameri
kos ir Lietuvos Audimo ben
drovė?- Kur yra joms sudėti 
pinigai? Ką tų bendrovių na
riai yra gavę?

Resurcino Bendrovę kas 
jkontroliavo? Stripiaitis ir 
^Račkauskas.

Home Builders bendrovę 
kas kontroliavo? Strimaitis ir 
Trečiokas. 1 r

Kur yrą Tėvynės Mylėtojų 
draugiją šų narių ?
f “Visybės” bendrovė nuėjo 
po velnaiš ir da nunešė Susi
vienijimui apie $30,000. O kas 
ją sutvėrė ir kas ją kontrolia
vo?, Ar socalistai? Juk n.ę. 
Tąi vis tauįtiiaįinkų aįeymąi.

Ęfetųvių Ątstatyiųp bendro
ves vedejąš Strimaiti^ baigdą- 
mas tą bęndii’ovę vajgyt ir 
jaųsdajųąš sąžines nęrąųiuįĮą, 
bando kitus kaltinti, kad jo 
nekaltintų. Jis kabinėjasi 
prie ALTASS, 7

Kuo ĄįTASŠ visuomenei 
nusidėjo? Ar ji neatliko sa
vo užduoties? Ar ji surink
tus pinigus išeikvojo neiei- 

ikąlingai? Priešingą^: ,ji įrašė 
Lietuvos istorijon ir lietuvių 
širdyseą iJgo$ atminties neiš- 
-dildomus ja-iijSinuSj Kuriuos 
parodė Lietuvos žmones cri- 
įmdąmi nuskridųsį Lietuvon 
Įeit. Vaitkų. Ar gali, ponas 
Strimaiti, Šitą užginčyti? Pa
rodyk nors vieną tautninkų 
bendrovę, kuri ‘ savo tikslo 
atsiekė ir žmonių nenuskriaus.

i sa
vo tikslams; bet dabar šito
kiais motivais jau negalima. 
“Sargybos bokštą” , pateisinti, 
nes dabar niekas į Susivieniji
mą nesikėsina.

Liesdamas Živatą ir jo pa- 
reikštas mintis laikraščiuose, 
vietoj jas rimtai kritikuotų 

'Strimaitis grabaliojasi lyg gir
tas apie tvorą ir nieko kon
kretaus negal paisakyt Jeigu 
jau kalbėti faktais, tai kodėl 
Strimaitis nepasako fakto; 
kad tautininkams įvedus šar
vo diktatūrą Susivienijime, iš 
11,700 narių tepaliko prie Su
sivienijimo vos 2,900? Apie ši
tą dalyką Strimaitis visai ne
užsimena. O tai juk, atsitikę 
tais laikais, kuomet tautinin
kas Domijonaitis valdė SLA. 
Živatas kaip tik apie tai savo 
straipsny ir minėjo.

Sudėjus visus tuos StrimaU

rau& fabrikas, Lietūkis, Pie
nocentras, o kokia tvarka bu
vo Maiste. Ką gi mes mul
kiai, ar nežinom! Juk tris, 
net keturias dienas eilėje rei
kėjo stovėti, kad nelaimingą 
bekoną iškišti. žinom, kaip 
tie pinigai tvarkomi, žiūrėk, 
kad tik pelno butų, ižde pini
gų maža. Na geras ūkininkas 
jau tiek supranta — kitam ne

iš ko
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čio priekaištus į vieną, gau
nasi tik tuščia galva ir ambi
cija; kad ve, ir aš nemenka 
varlė tautiškoj baloj.

Juk kam tikrai rupi Susi
vienijimo ląbąą, tam nesvarbu 
kokios partijos žmonės jį vai-, 
do. Svarbu 'tik tas, kad orga
nizacijoj butų sveikas vado
vaujamas protas ir gera tvar
ka. Svarbu, kad kiekvienai 
nuomonei butų pilna toleran-! duosi ir pats neturėsi, 
ęija, Santaiką, ramybę ir kad gi turėsi; jei ūkininkas mies- 
Organizacija augtų. Svarbu;te nieko nepirks, nevartos. O 
taip pat, kad nebūtų daugiau kad jis pirktų, duok jam ga- 
tokių nuostolių, kokių prida- limybės pirkti. Nagi pirk eu
re Susivienijimui skandalingi 
“Vienybės”, Devenio, Kama
rausko ir kitų tautininkų mor 
gičiai. Dabartinė Pildomoji Ta
ryba kaip tik ir rūpinasi ap
saugoti SLA nuo tokių skan
dalų.

• Todėl ir p. Strimaitis, jei
gu jam ištikrųjų rūpėtų or- 
gąnizącijoš labas,' o ne pasi
pelnymas iš jos (kaip jis pel
nosi jiš Atstatymo B-vės), tai 
jis turėtų remti dabartinę 
Pildomąją Tarybą, o ne pa
mazgas ant jos lieti iš savo 
“Sargybos bokšto.”

—Kun. M. Valadka.

dė. Tokia yra tiktai ALTASS 
bendrovė. Tiktai ji pasiekė 
savo, tkslo bę skriaudos ki
tiems. - ... <

Bet socialistai įvedė Susi
vienijime “cenzūrą”, sako 
tautininkai.

Vįtąitis skundėsi dėl Ap- 
švietos komisijos ‘^cenzūros”. 
Aš tikiu, kad čia klaida įvy- r 1 ’ ,
ko. Apšyiętos komisiją nenu
rodė Vitaičiui kas jam, kaip 
“Tėvynęs” redaktoriui, rieleir 
stina. Pav., jis deda skelbimą 
koncerto, kuris 'įvyks GJeve* 
landė, su savo žmonos Zosės 
didžiausių paveikslu. Nebūtų 
čia prasižengimo, jei toks 
skelbimas butų apmokėtas. 
Bet kuomet jis dedamas kaip 
reklama p. Vitaičio žmonai, 
kuriai ne; visi SLA. nariai 
simpatizuoja, tai jau čia yra 
prąsižeilgimas prieš organiza
ciją.

Toliau, “Vienybės” bizniškų 
pramogų aprašymai užimda
vo “Tėvynėje” beveik kętvirt- 
dalį puslapio. Tokie bizniai 
turėtų būt apmokami, bet p. 
Vitaitis su p. Viniku dėdavo 
juos kaip komplimentus sdvę 
politiškiems bičuliams. v O 
“Vienybė” nei gero žodžio ne
nori užtai 3ttšivienijimui nu
mesti. Priešingai, ji dar šmei
žia geriausius SLA. veikėjus, 
kaip prezidentą Bagočių, iž
dininką Gugį^ir kitus. Šitaip 
dalykams stovint, kaip SLA. 
nariai gali sutikti, kad “Tėvy
nės” redaktorius reklamuotų 
“Tėvynėje” •> kenkėjų biznį? 
Na.ridi pradęjo tokia politika 
piktintis ir .pradėjo daryti Ap- 
švietos Komisijai spaudimą, 
kad ji nurodytų “Tėvynės” re
daktoriui jo pareigas. Apšvie
tos Komisiją ir padarė jam 
pastabą.

Bet ar tai yra “socialistų 
ęenzura?” Ne, tai tik organo 
priežiūra. Juk Apšvietos Kp- 
misija tam tik ir yra seimuo
se renkama, kad dabotų S. L. 
A. laikraščio turinį ir teiktų 
patarimų redakcijai. Kitaip 
juk Apšvietos Komisija butų 
visai nereikalinga. Jei kam to- gyvuliai nudėti? Juk tai musų j kokie 
kia organo kontrolė nepatin- broliai lietuviai, vis savi ūki- galima, bet duok ir (ukininkui. 
ka, tai tegul pasiūlo Seimui 
Apšvietos 'Komisiją^ panaikin
ti, tuomet niekas organo ne
kontroliuos ir nebus jokios 
“cenzūros”. Bet pakol Apšvįe- 
tos Komisija bus renkama, ji 
turės .savo pareigas pildyti,-
kaip ji pildė praeity.

Strimaitis rašo' ir ape Ži
vatą. Bet Živatas buvo Sl^Ą. 
prezidentu ir nariai atsimėna 
jį kaip nuoširdų ir pasišven
tusį žmogų. Man čia nėra rei
kalo apie) lai daug kalbeli. 
Tačiau jeigu jau Strimaitis nb 
ri 'teisti skitus, tai aš norė
čiau, kad jis ir sąvęs neuž
mirštų. Aš npi^ėęiąų paklausti 
jį štai ko: Ar tiesa, ponas 
Strimąitij kad būdamas anais 
metais SLA. sekretorium, 
tamsta važinėjai’ apie Seram 
tįis ir Pittstoną, gyvendavai 
ir vąlgydavai už dyką pas ną- 
bašninką Tanią Paukštį, o S il
si vienijimui priduoda vai sąs
kaitas už nakvynės koteliuo
se? Jeigu tas ne tiesa, tai ar 
gali tamsta užginčyti tai po 
priesaika? () jeigu lai tiesa, 
tąi k° tuomet verta tamstos 
“Sargyba” Sūsivięniijimb ge
rovei saugot?
•^Jabar keli žodžiai apie “Sąr- 
gybos . bokštą” ir renkžlmųš 
į*am mokesčius.

Tiek Strimaitis, tiek Tyslia- 
vą*, aiškina? kad ne tik dabar 
yra mokama į “Sargybos bok-

Gražiškių Byla

Na, susitarė

moję tikintieji, na tai kas čia 
tokio, kad visur už juos pasi
melsti užperka mišias! Kam 
čia tie tardymai, įtarimai, 
kam čia tie tampymai po ka
lėjimus! Žinoma, visi eina už 
netaikų mirusius- mišių iš
klausyti, prisirenka šimtai, o 
kartais ir tūkstančiai žmonių 
mišių klausyti, čia nieko ra
ginti nereikia, tai kam pas
kui tie tardymai, kas liepė ei
ti į bažnyčią, kas mišias už
pirko ?

Taip' ramiai, taip šaltai šne-

(Musų specialaus kores
pondento)

(Galas)
Na, susirūpino ūkininkai savo 
gaminių kaina,
daugiau už jas pinigų parei- 
lauti. .Na tai kas čia dabar to
kio ! JjLik miestų darbininkai ir 
streikuoja, a tai dėlto reikia 
žmonės suimti, į teismus ūki
ninkus valkioti, ir net šaudy
ti! Juk dėlto niekas aukštyn 
kojomis neapsivers ir Lietuva 
nesugrius. Bet ne kur tau,, vi
sokį įtarimai, suėmimai, pa-1 ka mano užkalbintasai Gražiš- 
galiau ir ūkininkas šiandien kių bylos liudininkas, taip vi- 
ne koksai 0-pastumdėlis. Juk si tie'klausimai 

,ir tai Dievo sutvėrimas. Na, paprastai, khsdieniniai, 
jus .mums taip, tai mes ir taip, tikrai pradedi abejoti kokiems 
Nemokėsim mokesčių, neduo- gi galams tiek čia sukelta 
sim skolų. Bet vis tai ramiai triukšmo. Rodos, tas mano 
darom. Nieko nedaužom, ne- mintis pats ūkininkas atspėjęs 
šaudom. Vis tai žmoniškai ei- toliau sako:
genies. Na, o kaip su mumis?| — Tikriausiai, tie* žmones 
Pagaliau ar musų gyslose vien protelio neteko, trumparegiai 
tik pienas teka, ar mes netu
rim kraujo? Ir pas mus krau
jas pradėjo virti. Bet vis tai 
reikia visiems suprasti! Kam 
čia tas tokias 
daryti!

kraus, kad jis brangus. Da
bar atpigino, bet tik tada, kaip 
mūsiškių daug i kalėjimą su
varė. Dabar vyručiai šaukštai 
po piet. Šitoks sopulys sukel
tas, ar mes jį galim užmiršti! 
Juk pas mus ir širdis, o ne 
akmuo krutinėję plaka. Dabar 
mes sau, o jie sau. Jų jau 
tos bedugnės šitie ponai neuž- 
kas!

Baigė- labai reikšmingą pa
sakojimą mano užkalbintas 
ūkininkas.

— Įkirėjo mums ir tie polici
ninkai, bent žmonėms nura
minti naujus atkeltų, — dar 
pridūrė jis.

Mes taip su juo kalbėjomės 
teismo pertraukos melu. Štai 
skambutis ir po trijų valandų 
pertraukos — Teismas eina! 
Visi stoja ir teismas Lietuvos 
respublikos vardu skelbia 
sprendimą.

S. Eidukaitis baudžiamas 
penkiems metams sunkių dar
bų kalėjimo, Jurgis Karselis, A. 
Galeskas ir J. Kochas—po tre
jus metus, P. Okas, A. Koleva 
ir A.
tų...

Iš 
buvo
melsvas Lietuvos dangus dvi 
rimtos ūkininko akys. Jos 
klausto klausė manos:

Ginteris po pusantrų me-

liudininkų tarpo į mane 
įsmeigtos melsvos, kaip

jam atrodo
kad

ūkininkas
I vald-

tapo. Juk musų 
daug nereikalingas.
žią jis nesiveržia, duok lik 
jam raniiai gyventi, padėk jam 

baisias bylas, iš skolų išlysti, arba bent pa
žadėk jas ilgesniam laikui iš-

—Pyksta,-—smagiai įsįtrąu- dėstyti. Visi tiek nusimano, 
kęs durnų sako mano kalbė- kad be mokesčių, jokios tvar- 
fojas,—kad mes už sušaudy- kos nebus. Mokėti reikia, ir 
tus užperkam mišias! Negi tie mokesčiai ne dievai žino 

j dideli, vis dar verstis

Mirė jie netikėtai! Pats nori gyventi, tai duok ir 
pasiruošę kitiems gyventi. Tik pažiurė-

ninkai
Tokiai mirčiai ir 
nebuvo. Ūkininkai gi daugu-U?it, kokius peinus ‘turėjo cuk-

Jau vėlokai vakare išėjęs iš 
teismo salės ■ į ? triukšmingą 
Kauno Laisvės alėją, aš pats 
savęs klausiau, už ką ?

Juk tie ramus Lietuvos ūki
ninkai niekam pikto nenorėjo, 
o tik gynė savo teises ir eko
nomine būklę taip, kaip mo
kėjo ir galėjo. —H. L.

Siais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojien, tuo geriau sekasi.
%e^.lama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laik raičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudus.

———•—     1  ——  .............................. —

PREZIDENTAS PASKIRIA NAUJĄ BANKO TARYBĄ

WASHINGTON; D. C. — Prezidentas Roosevcltas ir penki naujos Federalio Rezervo, tarybos na
riai, kuriems jis įteikia paskyrimus. Paskyrimus gavo (iš kairės į dešinę) Joseph Broderick, 
New York; Ronald Ransen, Ge'orgia; John McKee, Ohio, M. S. Szyniczak, Chicagos lenkas ir 
Marinei’ Eecles, tarybos pirmininkas.
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Bldden in Velyoeta’a richly mild 
Cheddar Chvęse flavor are nealth- 
proteetive elementą o£numy fpods.

It’a wondcrfulfor children>$ervO 
Kraft Velveeta—in, sajubriches, in 
cooked dishea ... ofien!
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So. Boston, Mass. pąreiske,
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I

Southern Style” COCONUT ..

2 maži 17c.

peteicfM

t PIRK NUO
la-
Jie

SfHAOO CASH KIEKVIENĄ SAVAITE!- .*I.VV KLAUSKITE APIE MUSŲ KONTESTĄ!

iBW NES pigiAu •

—,----- ...... .-----------~---------- --------------- . ------------ ; ■ --------------------------------------
PA61 AHA — Dauguma "Midivul Stores" turi u. mėsos skyriui, kur ių» 

galite pirkti gerą mėsą, paukltieną it tt. už žemiausias kainas!

MILKA$ž£nDls^3 už 20c
. “Mid^est” TOMAITeS Dideli 2^ kenai

kepas 50
No. 2 kenai 2 už 210

fAfnčII?Q CROCOLATEVVViYirjP MARSHMALLOWS

, QVELTINE 14 uncijų kenai 57c

imi i ...ir....... ■■■........ .....................

KORESPONDENCIJOS
iii

NAUJINS, Chicago, III.

H Special Pasiūtijimas!IIT Pirkite vieną pak. už 10c O 10c *fl A a1 UI U A GAUKITE VIENA DYKAI! C pak. I U G* W IŠVALO VISKĄ

“Midwest” PORK and BEANS .......
“Midwest” TOMAITĖS
“Shurfiiie” APPLE SAŪGE No. 2 kenai 3 už 250

. 4 unc. kenai 120

............ svaras 1 9C

DVZifi’G “iMLi4west” 9 dideli 2 VzX 1 VUiO Riekutes ar Puses kenai hĮMv
^Midwčšt”r KIDNĖY‘"BEANS-3 už 250 
“Baker’s” RRĘAKFAST COCOA 1/5 dydžio ken. §0 
♦7

2 už 270
“Midvvest” ŽIRNIAI ir MORKOS Ko. 2 kenai 170
“Midwest” QUEEN OLIVEŠ Kvort. džiarai 330

SRIUBOS

^TT TO 15“ W f I ŠIASZ<1 u IvlLrk! ŽEMAS KAINAS! 
šios Special Vertybės Sutaupys

K < Jums Pinigų!
IŠPARDAVIMAS! Penktadieny ir šeštadieny, Vasario 7 ir 8

■ „ .j.r,, ,n m._i r..ii u mmin n, i, ■ ............... | .. ....

so vou
MA.VE TUlNSieUEO

Sausio 12 dieni} prisimi
nus. — Sklokininkų 
konferencija. — Wor- 
cesterių frakcija.

Sausio 12 d. man teko būti 
Bostone ir didesnę dienos da
lį praleisti So. Bostone, Lietu
vių Svetainėje. Mat, ten įvyko 
Mass. apskrities sklokininkų 
konferencija. LSS. konferenci
ja buvo paskutine, kurioje man 
teko dalyvauti. Tai buvo jau 
labai seniai. Įdomu tad man 
buvo patirti, kur nuprogresa- 
vo per paskutiniu^ 17 metų tie 
buvusieji socialistai.

Į dienotvarkę buvo įtrauktas* 
tas misteriškas vienybės klau
simas. Bet tai buvo tik, taip 
sakant, tuščių girnų grozdini- 
mas. Delegatai, kiek ten jų bu
vo, atvažiavo jau iš anksto nu
sistatę ginti vieną ar kitą pu
sę. Vadinasi, buvo pasidalinę 

’ j butkinius ir pruseikinius. Ai
šku, kad vieni antrins j tikinti 
negalėjo.

Worcesteriečiai sudarė did
žiausią delegaciją. Bet kiek tos. 
delegacijos nariai seni politi
kai, tiek jie elgėsi kūdikiškai. 
Jie labai gerai buvo išmokę 
Pruseikos paskutinę patepimo 
maldelę ir nuolat ją kartojo. 
Kas tik atsistojo kalbėti, tas 
ir tą maldelę atkalbėjo. O ta 
maldelė susivedė štai prie ko: 
po VII komunistų internacio
nalo kongreso padėtis pasidar 
riusi visai kitoniška. Dabar vi
si geros valios žmonės, kurie 
yra priešingi karui ir fašizmus 
galį vieningai veikti ir sudary
ti bendrą frontą.

Atrodo, kad tarsi koks mar 
gikas pamojo paikute ir visi 
skirtumai pranyko. Bet kokiu 
btMu tas stebuklas įvyko, to 
niekas nebandė aiškinti. Nie
kas nebandė išaiškinti ir to, 
kokiais pagrindais vienybė ga 
Ii jvykti.

Kalba Skliutas. Jo argumen
tavimas — tai didžiausias min
čių mišinys. Be to, ir jo kalba 
labai sunki, nelanksti, nuobo
di ir labai ilga. Estradą jis ap
leido tik tada, kai delegatai ėmė 
nerimauti. Grįžęs į publiką jis 
vieno delegato paklausė, ar esą 
ilgai jis kalbėjęs. Tiesą sakant, 
jis nežinojo nei kaip ilgai kai* 
bėjo nei ką kalbėjo.

Atsistojo Soloviejus. Jis ir
gi Pruseikos maldelę bemokąs: 
turime vienytis arba mirti. Nei 
iš šio nei iš to jis pradėjo skai* 
tyti anais metais sklokininkų 
išleistą biuletenį. Skaityti ne
siseka. žodžiai ir sakiniai pi
nasi. Kartais sunku ir mintis 
suprasti.

Kam reikėjo delegatus var
ginti? Tame biuletenyj kalba
ma. apie tokius klapsimus, ku, 
rie šiandien visai nėra aktua
lus.

Kalba ir broliai Motiejaičiai. 
Vienas plonu tenoru graudena,, 
kad reikia klausytis Pruseikos 
ir eiti į vienybę su komunis
tais. Kitas aiškiai nenusista
tęs: jam gaila žento, gaila ir. 
varškes. Taip sakant, jaučiasi, 
nei namie nei pas tetą.

Tvarką veda worcesterietis 
Jusius. Išėmus vieną kitą ma
žą trukumą, jis visai savo, Vie 
toj: nors jis Pruseikds-Ėimbos 
sužavėtas, bet stengiasi Visai 
bešališkai laikytis!

Taigi pasirodo, kad Woęęės- 
terįečiiĄ ir kitus tos rųšies bu
vusius kairiasparhius Puošeika 
gali pįrkti ir parduoti; Anais 
metais juos brangiai pirko, c 

' dabar visai pigiai partįuoda..
Konferencijoje dalyvavo ir 

brooklynietis A. Jankauskas, 
dabartinis LDD Centro, pirmi
ninkas. Jis irgi pasisakė už 
nybę, bet tautine ir tarptau
tine plotme. Pareiškė, kad kay 
kurie komunistų internacionalo 
priimti punktai esą kritikuoti

ni. Tačiau ne tai jam šį. kartą 
rupi, atvykęs jis į konferen
ciją Stilšono išlaisvinimo rei
kalu. 7 ’ .

Kalba norwoodietis P. Kru* 
Čas. Jisai sako, jog tas inter
nacionalas nėra ir negali būti 
kažkokia antgamtiška jėga. Ne 
reikia į internacionalą žiūrėki 
taip, kaip ščyros davatkos žiu
ri į Romą. Vadinasi, nereikią 
internacionalą laikyti esant ne
klaidingą. O jeigu taiji, tai :ga-j 
Įima kritiškai panagrinėti jo, 
darbus ir jo tezius. Internacio
nalo nutarimai negalį būti vi
sai darbo klasei privalu. Ne
visi juk mes sutiksime grieb
tis ginklo tam, kad galėtumė
me apginti Etiopiją ar riet ir 
Klaipėdą. Nevisi balsuosime už 
kreditus karui, kaip tai pada
rė Čekoslovakijos komunistai. 
Vąrgu, sako, kas supranta, ką 
reiškia demokratijos likučių 
gynimą. Gali būti tik demo
kratiją arba diktatūra, čia kal
bama apie demokratijos liku
čius. Bet jei tų kliūčių neliks, 
tai ką tada reikės ginti?

Nuosekliai kalbėjo N. Januš
ka iš So. Bostono, ir dar keli 
kiti, kuHe mąn nebuvo pažį
stami.

Negaliu praeiti pro šalį dąr 
vienos keistenybės. Pruseikos- 
Bimbos šalininkai vis dūsavo,, 
kad karas jau čia pat ir f ar 
šizmas keliąs galvą. Todėl esą 
reikia vienytis, kad tam pavo-. 
j.ui butų galima kelias užkir
sti.

Vadinasi, jeigu? vięnas. kitas, 
šimtelis sklokininkų iš litera? 

’turkos susidės su Bimbos šar 
linirikais, tai ir karas bus su
stabdytas ir fašizmas išblašky
tas. Ar tai nėra juokinga?

Rašydamas tuos kelis, žod* 
žius visai nemaniau, kad jie 
bus labai didelės Reikšmės. Nie? 
ko panašaus. Iš viso man rū
pėję tik vienas dalykas pabrėž
ti, būtent: kur link nudardėjo 
tie kairiasparniai, kuriems an
ais metais LSS buvo atžaga? 
reiviška. Kitaip sakant, nebu
vo pakankamai revoliuteiohienš.- 
ka.

Atsimetę nuo socialistų, tie 
kairiasparniai nieko gero dar
bininkams nepadarė. Jie pra? 
dėjo tarpusavyje skaldytis ir 
rietis. Tuo pačiu laiku jie so
cialistus marino, šarvojo, laido- 

t 

jo. Dabar gi jie tiems patiems 
“palaidotiems” socialistams ge- 
rinasi ir nori su jais bendrą 
frontą sudaryti.

Vadinasi, duobkasiai įsigeidė 
bendro fronto su “nabašnin- 
kais’T

Kaip sau norite, tai labai įdo
mu... t- Botagas.

kąpįtalistus,, prieš. Lietuvos ir 
Amerikos valdžias ir t.t.

Jie nurodinėjo, kad ir lietu
višką kunigą ir jo parapiją rei 
.kją k-vleati į bendrą frontą.. Pri
plepėjo, kad, kunigėlis net ir pa
žangus žmogus esąs. Aš W 
pritarčiau, kad diktatūrų gar- 
bintojąms, geriąusia ir tiktų 
sudaryti bendras frontas su, pa- 
rapijonais, prisirašant prie pa
rapijos,

Seniau komunistukai labą},uo
rę jo užvaldyti vietos draugijų 
knygynėlį; Ir tas jiems pada
ryti pasisekė. Bet užvaldę kny« 
gynėlį, jte jį nualino ir knygos 
nudėyejo. Per keletą metą nau
jų knygų nepirko ir nė paręn-. 
girnų jbkių naudai knygyno ne
rengė. Dabar jau jie knygynų; 
labai nenori. Pereitam draugi
jų posėdyje jų daugelis susi
rinko ir nutarė, kad lietuviško 
knygynų nereikia. Mat, knygy 
bas ir knygos daugiau niekąs. 
nėra kaip tik buržuazijos iš- 
fnišlas. h

—-o—

Visi vietos komunistai ren
gia komunistų partijos, sekre
toriui Earl Ęrowder’iŲi prakal 
bas Linkolųo dienoj, 12 vasa
rio. Jie buvę pasisamdę High 
School Auditorium ' sąvo pra- 
ikalboms, bet patyrus apie tai, 
Amerikos kareivių lyga, mokjr- 
klų. viršininkams įteikė protes
tą. Todėl viršininkąį ątsisakė 

;komunistus į high school. audi
torium įsileisti. Tuomet komu
nistai grasino mokyklų virši
ninkus teisman traukti. Bet,iš 
to nieko neišėjo. Dabar jie nu 
sisamdė kitą svetainę — Arion.t 

—o?--
Petras Pečiokas, išbuvęs 15- 

ką metų finansų sekretorium 
SLA. 275 kuopoje, ątsisakė 
kandidatuoti į sekretorius šiem, s 
metams. Kai kurie draugai su 
sitarę nupirko p. Pečiokui do
vanėlę — rašomą plunksną. Ir: 
pereitam kuopos susirinkime 
jam įteikė. (

Kad ir gražiaiišios pąęa^, 
jog nariai imdami ir 'po puse 
pašalpos dąr gali dau?g pinigų 
įšilįtį, tie Vieno ųępertikms. 
žmogus, palikęs jau tik Ąnt pu
sės pašąjpos, ųegąįi užmokėti 
nei dąktarui. Ir niekas negali 
būti tuo patenkintas.

— Ainis.

Rockford, III.
Liatuvos heprikla tt s o- 

mybės mittėjimas. — 
Bendras frontas šlu
buoja.— Vienas cho-, 
ras dainavo, o kitas 
klausėsi.— Triukšmas 

'f dėl “komunis t i š k o” 
paveikslo. — Sunkiai, 
serga Ąlf^ Savickas. ;

■ -m—| 
Vietos lietusiai rengiasi iš

kilmingai minėti Lietuvos aš
tuoniolikos metų nepriklauso
mybę. Minęjimą rengia SLA. 

(77 kuopą vasario 16 d* M. K. 
svetainėje, 510 Isląnd avė. \ ; 

Bus graži programa. Rengėjai 
kvietė konsulą Kalvaitį, kąd at
vyktų kalbėti. Tačiau, paaiškė 
jo, jog tą dieną konsulas nega
lėsiąs atvykti, nes jis *esąs pa
sižadėjęs kitur dalyvauti. Tada 
koipisija kreipėsi į šio distrikto 
SLA. organizatorių, kad; parū
pintų kalbėtoją. Organizatorius 
pasižadėjo tatai padaryti. To 
kiu bud u vasario 16 d . turėsi
me ir kalbėtoją. - K 

Visus vietos lietuvius kvie
čiame minėjimo iškilmėse da
lyvauti. Programa prasidės 2:30 
vai. popiet. Vėliau bus ir šc- 
kiai.

Kaip atrodo, tai šiemet viso
kiems politikieriams bus did
žiausias darbymetis. Gubernar 
torius Horneris jau atleido apie 
200 algų, ėmikų iš valstybės 
.iždo* Atleista ir Sangamon 
kauntės demokratų bosas Peter 
Roššitėr, kuris prisidėjo prie 
Kelly-Nash šleifo. Rossitęr bu
vo valstijos sandelių inspekto
rius. Dabar Horneris visus sa
vo. priešus stengiasi iš darbų 
išmėtyti. Horneris dar labai 
norėtų gubernatorium pabūti 
terminą. Sale taxes yra neblor 
gas gešeftąs. Kai kurie ameri
konai gubernatorių vadina ka
ralium — King Horner.

—0—
Bendras frontas pas mus ne 

limpa. Prieš kiek laiko beveik 
visas vietos > (prganizacijas ap- 
lankė piršliai/ kurie kvietė su
sivienyti ir sudaryti ,bendrą 
frontą prieš fašizmą bei karą. 
Kelios draugijos sudarė ii 
“bendrą frontą”^ V

'Sausio 12 d/ įvyko tų qbėn7 
drafrontipinkų” masinis mitin
gas. Vyriausias kalbėtojas bu
ko M. Bacevičius. Po to. mitin
go vienybės1 entuziazmas tuoj 
atšalo. Mat, daugis nepatenkin
ti Andrulio atsilankymu. Sa
koma, kad nekviestas svečias 
yra blogesnis ir už totorių. Taip 
atsitiko ir sū Andruliu, kurio 
niekas, nekvietė atsilankyti.

Daug nepasitenkinimo sukėlė 
ir kanadietis Morkis, kuris at
važiavo. parinkti aukų kažkor 
kiam Kanados komunistų leir 
žiamam laikraštukui.

Apie karą ir fašizmą beveik
nieko nebuvo prisiminta. Pir
moje vietoje stovėjo aukos. O 
dėl aukų, tur bwt, ir visa vie
nybė nueis niekais. Sklokinin? 

į kai labai nepatenkintį * kad ščy- 
rieji labai spyrėsi ir nenorėjo 
nieko skirti, Stilsono. vadavimui 
Juo labiau, kad Štilsonas. juk 
ir yra karo auka. Del tokio , el
gesio pas daugelį kylą mintis, 
kad . ščy'riėsiemš '. vienybė yra 
reikalinga tik. tam,, kad jie į, sa
vo parengimus gajėtų daugiau 
publikos sutraukti, o iš tos pub
likos' daugiau pinigų sukęlek- 
tųoti savo ręikalams. ?

Sausio, 26 d. Tarptautinio 
Darb. Ąps. 55: kuopą turėjo

parengimą—koncertą. Daina-* 
vo dų eborai, pozicijos L. M; 
choras ir opozicijos Lyrds 
choras. Parengime neturėjau 
progos dalyvauta Tačiau apie 
jį girdėjau iš vieno sklhki- 
ninko, kuris man pąreiske^ 
jog koncertas buvęs visai ge
ras. E$ą, kada vienas, chdras 
dainavo, tai kitas klausėsi.

Atrodo,i jog tie chorai vy
riausiai ir publiką sudarė... 

’■ ;■ y ' ' •
’. —0— k

Vietos mokyklų taryba turi 
daug galvosūkio dėl paveiks
lo, kurį nupiešiu Herbert Ro-r 
sengreęn. Tais laikais, kada 
paveikslą piešė Rosengren gy-, 
venb Rockfprd;e ' ir neturėję 
jokio darbo. Jis ėmė pašalpą. 
Atsilygindama^ už pašalpą, 
jis ir nupiešė paveikslą.) ,

Paveikslas yra išstatytas 
Robšėvelt vidurinėje mokyk* 
loję. Per porą mietų jis ten 
Buvo ir niekas ant “komų”* 
nelipo. Bet štai Amerikos le- 
gijdnięriai, kuriems pastaruo
ju laiku akyse pąsidarč ‘‘rau^ 
dona”, įžiūrėjo tąme paveiks^ 
le komunizmų. Apie tą savo,j 
baisų atradimą jie •pranešė 
mokyklų tarybai. Ir ne tik 
pranešė, bet ir pareikalavo, 
kad paveikslas butų iš moky
klos pašalintas. O tai todėl, 
kad jis galįs mjokinius iš kelio: 
išvesti, atseit, juos kDm»unis- 
taiš pąyerstiv

Mokyklų > prievąįždąs krei
pėsi į: jnęrą Bjooni pataririio. 
Meras pareiškė, jog tas pa
veiksiąs vaizduoja darbinin
kus. Jokios blogos įtakos mo
kiniams jis padaryti negalįs. 
Jei jau kalbtėi apie blogą įta
ką, pareiškė jis, tai visokie 
karo paveikslai tuo atžvilgiu 
yra daug, bledingesni. Juos 
tad ir reikėtų pirmiausia pa
šalinti.

Pats Rosengren, kuris da
bar gyvena New Yorke, paty
ręs apie legijonierių protes
tus ir reikalavimus jo paveik?

'slą iš mokyklos pašalinti, pa? 
reiškė, kad tai esąs kvailių 
darbas. Tie legijonieriai kišą 
nosį ne į savo ręikąlą įr .įžlu- 
rį komunizmą ten, kur jo neV
M*. / v—.(L~

■Prieš kiek laiko sunkiai su
sirgo Alf. Savickas. Tik apie 
mėnuo laiko ponai Savickai 
susilaukė sunaus. Tėvams bu
vo daug džiaugsmo.

Ir štai, kai ponia Savickie
nė baigė sveikti ir pradėjo 
vaikščioti, staiga sunkiai su
sirgo pats Savickas. Pirmą sa
vaitę atrodė, kad vargu jįis 
beatsilaikys, Tačiau pavojus, 
rodosi, jau praėjo ir liga at
slūgo. Yra vilties, kad ligonis 
netrukus visiškai pasveiks. Jį 
prižiūri Dr. Yovaiša.

Linkiu p. Savickui greit pa
sveikti. — Lietuvi#.

Springfield, III
Visokios žinios

Lietuviai komunistai čia 
baį norėjo bendro fronto, 
kalbino visas vietos draugijas 
sau į talką ir sakė: Draugai, 
kai mes susivienysime, tai bir 
sime didele spęka, Protestuosi
me priėš karą ir fašizmą, prieš

Šiemęt visą, žiemą (jau 2-rąš, 
mėnuo), kaip, labai šalta. ?Net 
anglių nespėjajna prikasti. Ope
ratoriai reikalavo, kad mainie 
riai dirbtų savaitėje 6: dienas.

Bet mainieriai ant to nesu
tiko, ir nedirbo 6-tos dienos.

—o—
SLA. konkurso vajaus , rei* 

kalai nekaip eina. Labai ken 
kia sąjjgybininkų šmeižtai ir 
vięnĮąik,inę ligos pąšalpa.

Gali .kalbėti, kiek tik nori, 
nesirąšę, žmones, ir tiek. Dau
gelis narių .pašąįpą dąųgiau 
įvertina, nekaip, pomirtinę.

t.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

• A different, delicious 
’ flavor! Time-honored in- 

grediėnts of. mayonnaise 
; and old-fashionėd boiled 

dressing, combined in a 
r new way. Try it! e

gii

TO KINO

UNPER 
GfcOUND

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Thisdftlicious cheese food i*

DIGEŠTIBLE AS M ILK 
1TSELFI

“HORMBt-s” ąLnn 07n
4 Nauji) RuSiu £ KO-ll. č I U

6 uncijų a 
kenai w I U 

“Mi<lwest” APH1COTS Ko. Į ankšti kcnai~^i50 
'“Mid&ėst” PREZERVAI Vįšįj SkoiiHi sv. džiaras 17c 
EOAF CHEESE American ęr Brięk svaras 270 
“JUŠTICE” BRAND 
ŽIRNIAI IR MORKOS 

PAŪGINT! KOPŪSTAI No. 1
KIDNEY BEĄNS- DICED. MORKOS Kenai
“ŠUNKIST” SALDUS NAVEL

ORANŽIAI Vidutiniai .............. Tuz. 17c 
VIRIMUI OBUOEIAI U, S. 1 .......... 5 sv. 190
PUIKUS GELTONI GRIEŽČIAI .... ..........2 sv. 50
“Dręxel Farms” CALI HAMS .................  svaras 220
“Manhattan” ROUND MINCED HAM ....... svaras ?10
“Mickel.herry^” BA.KKD MEAT~EOAF......  svaras 270
“CAMAY” MUILAS ..........................   50
“SWĖETHEART” MUILAS ..................... :......   50
“P & G” TMŪILAS ..........  Milžiiiiati •Žinotai 7~ už 260
“Mid^ešt” BLEACH Kvort. bonkos 100 2c už bonką
OXYDQL 2mažil7c. 21ŠF39Č
“Midwest” TOILET TISSUE 
‘‘Shųrfine” DEGTUKAI

: - 3 rolės 170
.... 6 pak. 230

READY^ 
AND' 

TUEY'RE 
ATTACHING

PUSE į
^ENJO

EM 
V&UOPfe 5S-QO. A

MA. P—TO



NAUJIENOS, Chicago, III,

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

Kcnteslahla

Politika

Progresuoja
NON-GRADUS—NEPASIEK® PIRMO LAIPSNIO

Fellowship

SINKUS

160 balsu

sios savai

MRS. D. ŽUKAS

120 balsu 80 balsu

DarbuotėKontesto

'N-niį* Neitisbotj

PIRMYN

BILIETAI: 75c; REZERVUOTOS VIETOS—$1.00PRADŽIA PUNKTUALIŠKAI 4:15 P. M

Ragina Cicero lietu
vius laikytis vienybes

4454 South1 
.Richmond St.
Chicago, UI.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

šįvakar susirenka finansų, pub 
licistikos ir planų komisijos

4500 South 
Rockwell St 

Chicago^

“Naujienas” 
nereikia daug

Metams 
Apsisukus

Lietuvių kalbos pa 
mokos ši vakarį

kviečia visus į Grand Operą 
Pirmą kartą Chicago je

SENAS PETRAS

1739 S
Street,

SKIRMONTAS 
15723 Lhthrbp 

Avė. Harvey, III 
80 balsu

< JAMES 
SHOLTEMAN

Veterans of Foreign Wars, 
Siberian Postas, praneša, kad 
pagelbės visiems 21-mo vete
ranams pildyti bonusų aplika
cijas. To posto vadas, Frank O. 
Becvar gavo tam tikslui adv. 
Sinon A. Murray ofisų, 666 W. 
18th Street, ir ten visiems bo
nusų 
viams patarnaus. Ofisas bu j 
atdaras nuo 9 ryto iki 10 va 
karo. (Sp.)

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prnsnect 1695 
Chicdgo.

MRS. E. 
NORGAILIENfi

J. MAČIULIS
906 Prescott St

Waukegan, III.
320 balsu

Halsted 
Chicago 

I. Canal 8^00 
1339 balsų

Serga Jadvyga 
Jasiunienė

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

120 balsų

Visi Geri Draugai Naujieniečiai 
Kasmet susitinka “Naujienų”’ 

Metiniame Koncerte

žmones
• •
1 lr

kati jas užsirašytų

Penktadienis, Vas. 7, 1936

demokratai kandidatai

MRS. F.
EDKINS

1018 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
45 balsai

_ ... ..

Naujas biznie
Jakubonis/ 4843 W. lz

Nenorėdami praleisti jokių 
Šansų laimuti balandžio mene
sio nominacijose, rėmėjai adv. 
John T. Žurio kandidatturos i 
miesto teisėjus, jau imasi dar-

Rekomenduoja šeimi 
ninkėms Avieną

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tęl. Nevada 8416 
120 balsų

Patarnaus bonų rei 
kale 21-mo Wardo 

veteranams
Paminėkime Lietuvos Nepri 
klaušomybės Sukaktuves “Nau 

jienų” Mėtiniame Koncerte

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Zaborškienė pa- 
telefonu

Buvo pranešta, kad stoja at
gal bizniu p. Miliauskai. Tai ne
tiesa, nes jiems nėra progos. 
Alinei vieta paranki, tad nuo
mininkų nestokuoj a. Dabar ta 
vieta parėjo į rankas p. Zabu- 
lenckienės. Tikiu, jog rtA ponia 
sugebės vesti biznį pasekmin
gai ir švariai.

ieškantiems ekskarei

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 

1000 balsų

MRS. M.
ROVAltlENĖ

700 S. 9th St. 
Herrin, III.

170 balsų

Cicero lietuviams reikia lai
kytis vienybės, aiškino keli 
kalbėtojai Progresyvio Demo
kratų Kliubo susirinkime, ku
ris įvyko antradienį, parapi
jos svetainėje.

Į pilną svetainę kalbėjo 
Walter Babičius, V. Mockus ir 
keli
į miestelio valdybą.

Tarp jų blivo George Sted- 
ronsky, kuris ieško nominaci
jos į prezidentus; Hendrickse. 
Viterria, Schwarzel ir kiti.

Nominacijos Ciceroj įvyksta 
antradienį, vasarioxll d.

(Sp)

John T. Žurio kandi
datūros rėmėjai jau 

imasi darbo

Kodėl Lietuviai 
Myli Naujienas?

CICERę 
ris
Street, atpirko alinę nuo p. Kie
tos ir p. Užtupio. Pp. Jakubo- 
niai smagus žmonės. Nėra abe
jonės, biznis jiems seksis. > Kol 
apsipras ir kad labai nepavarg
tų pasisamdė Antaną Kesel kai
po patyrusį žmogų tame bizny-

savręs linkiu ligonei 
pasveikti.

—Senas Petras.

tikro kurpa- 
palieka dalykus 

spręsti, kaip jų-sveikas pro
tas rodo. v

Todėl 
myli skaityt 
kalbyti 
Jau kartą “Naujienas” užrašo, 
tai gali būt tikras, kad jisai 
bus “Naujienų” skaitytojas vi
sam savo amžiui, jeigu tik ap
linkybės jam pavelyja} atnau
jinti.

K. Palubinskas taipgi nusi
pirko alinę, buvusią velionio 
Skaisgirio vietą, 49 Avė. ir 12 
S t. P-as Palubinskas senos vie
tos gyventojas ir turi daug 
draugų, o prie biznio tas labai 
reikalinga.

Į SLA 301 kuopos narius
SLA 301 kuopa turės savo 

paprastą susirinkimą' pirmadie
nio vakare, 10 vasario, J. še- 
meto svet., 15 St. ir 49 Avė. 
Nariai turėkite atminty j, jog

Tik geriems' žmonėms pare
miant, Seno Petro darbuotė 
“Naujienų” konteste gali būti 
pasekminga ir atnešti kaip lai
kraščiui, taip ir mums visiems 
pageidaujamos naudos. štai, 
seka eilė pavardžių lietuvių, 
kurie praeitomis dienomis da
rė biznį per Seną Petrą ir ku
riems jis taria širdingą ačių.

J. Zerokis, 8140 S. Vincen- 
nes Av., senas Aubutn parko 
gyventojas, Taverno savinin
kas ir bendrai labai draugiš
kas žmogus. Tą patį galima 
pasdkyt ir apie p-ią Zerokas.

Pp. Walter Laitai, 5617 W. 
63 PI., kurie užlaiko Taverno 
biznį. Pas juos galima rasti 
ne, tik geros rūšies gėrimų, 
bet ir ypatingai gerą ir man
dagų patarnavimą.

Lillian Rutkauskas, 3907 S. 
Halsted St. , Union Club Inn. 
savininkė, kurios užęiga labai 
gražiai išpuošta. Užlaiko ge
rus cigarus ir užkandą. Ten
ka pastebėti, kad p-ia Rutkau
skienė jaunutė būdama at-

Gavę demokratų partijos pa
ramą kandidatui ir iškovoję 
jau Vietą oficialiame partijos 
sąraše# visi darbuotojai puola į 
politikos sukur|. su dideliu op
timizmu ir entuziazmu.

šį vakar J. Yuškos svetainėj, 
2417 W. 43rd Street, įvyks 
svarbus publicistikos, finansų ir 
planų komisijų posėdis, kur 
bus padėtas pagrindas kandida
tę adv. žurio populerizavimo ir 
agitacijos darbams.

Be tų trijų komisijų, k.elios 
kitos buvo sudarytos John T. 
žuris Boosters Club susirinki
me, kuris įvyko Yuškos svetai
nėje pirmadienį vakare. Jos yra 
Kalbėtoj ų komisi j a; Endorse- 
ment, Reception ir Entęrtain- 
ment komisijos.

Susirinkime be kitų kalbėjo 
Frank Zintak, Brighton Parko 
komitimonas, aldermonas Hart- 
nett ir pats kandidatas adv. J. 
T. Žuris.

ZUris Boosters kliubo pirmi
ninku yra žinomaš biznierius, 
ALTASS iždininkas, Justinas 
Mackevičius. Darbšti sekretorė 
yra Ieva Lukošiūtė. x

kerite duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. Ištikus nelaimei, 
butų daug nesusipratimų ir ki
tų kaltinimas. Taipgi atsiveski
te draugą ar pažįstamą, kad ir 
jis liktų nariu tos milijoninės 
organizacijos. SLA šįmet šven
čia auksinį jubiliejų, o dabar

A. Jankauskas iŠ Rockford, 
Illinois, prisiuntė'pinigų už 15 
mėnesių prenumeratą. • 

P-ia Ad 
šaukė Seną Petuą 
kad atnaujinti “Naujienas”.

P. x (įreen, 82-tli, and Kean 
Avė., Willo\y Springs užsira
šė “Naujienas”; Jis yra road 
housės savininkas ir labai 
draugiško budo žmogus.

Pp. A. Kuchinskhi, 82th and 
Kean Avė. davė skelbimą 
trims mėnesiams. v Jie užlai
ko labai gerą Užeigai* vietą, 
kur galima rasti gerų gėrimų 
ir valgių. Yra draugijų išva
žiavimams vieta, kuri duoda
ma veltui. Jie taip1 pat už
laiko taverną ir Clncagoje, 
kuri randasi prie 5()tlį ir 
Lowe Avė. ir vadinasi Alex 
Tavernų.

J. Jurgaitis, 6001 ,Š. ’Carpen- 
ter St., didelios bUčernės ir 
grosernės savininkas kur/pre
kių pasirinkimas tikrai gau
sus.

J., Petrošius, 6000 S., Carpen- 
ter St., alinės shviiiinkaš. La-

Bridgeportiėčiai biznieriai:
K. yerketis, ir J. Barkus, Va 

sario 8 ir 9 d.d. mini savo biz
nio, “Lucky Tavern” vienų me
tų sukaktuves. Ta proga jie 
rengia pramogą į kurią kvie
čia atsilankyti visus# mėgstan
čius pabadavo ti. ■

Kurie dalyvavot praeitais me
tais “Lucky Tavern” atidary
me žinote, kad tai buvo links
mas praleistas laikas. Todėl 
nepraleiskit progos, atsilanky
ti. Pakvietimas telpa kitojo 
vietoje.—“Newsboy”.

šiais sunkiais laikais nedaug 
liko lietuvių biznierių, kurie 
galėtų progresuoti. Vienok 
Roosevelt Furniture Co., 2310 
W. Roosevelt Rd., progresuoja. 
Jų rakandų krautuvė yra vie
na didžiausių lietuvių rakandų 
krautuvių Chicago  j e.
- Teko nugirsti, jogei jie jau 
nebegali įsitektį vienoje krau
tuvėje; planuoja atidaryti dar 
antrą rakandų krautuvę. Pasi
sekimo! , ;

Roosevelt Ftfrniture Co. iki 
šiol garįįndavosi “Naujienose” 
tik vieną sykį savaitę, bet da
bar pradėjo, garsintis kasdien, 
skelbdami tikrai specialius bar- 
genus.. Pavyzdžiui 
tės.bargenai yra sekami: lova; 
springsai ir matracas; $11.50; 
karpetas, 9x12, vertės $18.00, 
šią savaitę tik $12.50. Patarti
na lietuviams sekti kasdien 
“Naujienose” jų specialius bar- 
genus ir pasinaudoti proga.

—Biznio' Reporteris.

ti, nes buvo užimtas su 
“Blinda”. |

Musų jaunasis Mateko- 
nis, nors padarė' progresų, 
bet negalėjo visas progas 
sunaudoti, kadangi - turėjo 
daug laiko pašvęsti operai 
“Cavalleria Rusticana”. J. 
Sinkus ir Mrs. D. Žukas ne
gali vienas kito pralenkti ir 
vis dar varosi lygiomis.
; O štai, senas Harvey dar

buotojas, A. L. Skirmontųs, 
su sykiu įėjo į kontestantų 
skyrių su 80 balsų.

Dar daugelis kontestan
tų, bijodami šalčių visai ne
pradėjo darbuotis. Bet oro 
pranašas sako, kad šąlčiai 
jau praeina, vtad neužilgo 
skaitlius kontestantų šiame 
skyriuje susyk padidės.
K Kontesto vedėjas

T. Rypkevičia.

eina vajus dūl naujų narių, tad 
kiekvieno privalumas pasidar
buoti padvigulnnti skaičių savo 
šeimos. Tas bus lengva, jeigu 
stosime į darbą. O jei atsiduo- 
simc tik ant savo organizato
rių, tai vargiai ką laimėsime. 
Visi ^skelbkime obalsį “apsirū
pink rytojum”. l^ori stoti — 
stok dabar. —Organizatorius.

Lietuvių kalbos pamokos į 
Vyks šį vakarą, 
House, 831 W. 31 Place. šios 
pamokos, duodamos L.Y.S. 
(Lietuvių Jaunimo Draugijos) 
pastangomis, yra atdaros vi
siems norintiems pramokti kal
bos gramatikos ir rašymo tai
syklių.

Jos yra dabar vedamos L.Y.S. 
nario, B. Ray Mathew, ir įvyks
ta kas penktadienio vakarą, 
7:30 vai. vakare.

L.Y.S. kviečia visus atsilan
kyti. Pamokos duodamos vel
tui.—Jacųues Grandmesnil.

Chicagos mėsos rinkos biu
ras rekomenduoja šeiminin
kėms šiandien ir rytoj pirkti 
avienos, “foreųuarter of lamb”, 
“lamb shoulder čhopš” ir ki
tos rųšies mėsą.

Petrošiai yra seni “Naujienų” 
skaįty.tojai.

Reikalui esant, prašau pa
šaukti Canal 8500 arba rašyti 
laišku 1739 S. Halsted Street.

Senas Petras. '

“Naujienų” “Nėws - boy” 
Bridgepprte, krėipiuosi į visus 
skaitytojus įr biznierius prašy- 
dams paremti mąhe, Šių metų 
konteste, o aš. su Tamstų pa- 
gelba pasieksiu aukščiausio 
laipsnio konteštininkų kopė
čiose. > i

Visi, kas tik norite gauti 
“Nau j ienas”, užfeiprenumeruo- 
kit per manę, tiktai aš prista
tysiu jums laikraštį nuo vi
durnakčio iki ankstybo ryto. 
Kuo daugiau skaitytojų gau
siu, tuo ankščiau gausite 
“Naujienas”; nėra skirtumo-^ 
šaltyj ar šilumoj, lietui ar 
saiiroj.

Ačiū užsiprenumeravusiems 
ir pažadėjusiems užsirašyti 
ateityj.

ko iš Lietuvos ir 'nors/su sve- jienos” netempia savo skaity 
timtaučiu veda savo biznį, tojų ant tam 
skaito ir remia “Naujienas” ir liaus 
užlaiko' sava kalbą.

Pę. J. Šėmaičiai, 3203 South 
Halsted St., nesenai nupirkę 
iš svetimtaučio alinę,, dabar 
jau turį ją gerai įrengę, už
laiko geros užkandos, d penk
tadieniais duoda žuvies veltui. 
Jiė davė visam mėnesiui skel-

siunienę aukščiau padu‘otu ad 
resu.
.zNuo
greitai

Sunkiai serga Jadvyga Ja- 
siunienė,. 5923 South Racine 
avenue. Trumpą laiką atgal 
ligoninėj jai buvo padaryta vi
durių operacija, bet dabar jau 
guli namie, nors tebėra gydyto
jo priežiūroje. Draugai ir pa

Štai šios savaitės kontes
tantų eilėse įvyko gana 
stambių permainų. Senas 
Petras pralenkė visus ir įli
po j pirmų skyrių. Mato
mai Senas Petras dirba ne
paisydamas nė šalčių, nė 
sniego. O svarbiausia,' tai 
turi ir moka palaikyti ge
rus ryšius su savo drau
gais.

F. Bulow pirmų savaitę 
nebuvę nė pasirodęs kontes
tantų skyriuje ir manė, kad 
susyk visus pralenks. Bet 
nors smarkiai darbavosi ir 
turėjo neblogas pasekmes, 
bet Seno ‘Petro ne tik ne
pralenkė, bet ir nepasivijo. 
Man rodos, kad F. Bulow 
tokios padėties nepakęs ir 
sekančių savaitę pavartos 
visus savo gabumus, kad 
dalykus pataisyti.

Štai, J. Mačiulis'is Wau- 
kegano susyk pasirodė su 
320 balsų ir sako, kad ke- 
roshiečius tikrai pralenks, 
nes Kenoshos kontestantas 
H. Labanauskas dar nesu-

Nauji Cicero biznie
riai ir SLA. kuopos 

reikalai

Man, kaipo kontėstantui, 
tenka susieiti su ghna daug 
žymių lietuvių veikėjų ir visi 
be išimties pripažįsta, kad 
“Naujienos” yra gyviausias ir 
žingeidžiausias lietuvių laik
raštis Amerikoje.

“Naujienose” tikrai atsis
pindi visas lietuvių gyveni
mas. O kas svarbiausia, tai, 
kad “Naujienose” galima ra
sti straipsnių, visokiais klausi
mais, kuriuose išreiškia min
tis visokių pakraipų rašyto- 
jai. Tas pairodo, kad “Nau- žjstami gali aplankyti p.

Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaitlius

Seno Petro padėka 
jį parėmusiemšiems 

“Naujienų” 
konteste

SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVĖ.
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MUZIKOS ŽINIOS

Rašo — NORA
— Oi dainos dainelės, ' . 
Jus tiktai man vienos 
Galit' nuraminti 
Ir pasaldyti dienas.

(Vienožinskis)»

Marijona Rakauskaitė 
Pasirengus 
Atlankyti 
AmerikąJ.

Gal maloniausia
mUms Chicagiečiams, žinia, ku
rią gavome iš anos pusės jūrių, 

. tai ta, kad mų*sų visų myliiha 
artistė-dainininkė Mariona Ra

čkauskaitę, po 13 metų pasek
mingo dalyvavimo LietūVos 
Valstybės Operoje, kurioje ji 
dainavo visas dramatinio so
prano principales roles, visuo
met ' ypatingai pasižymėdama, 
rengias padaryti savo ’ pirmą 
vizitą Amerikon, kaip greitai 
jos profesijos reikalai pavelys 
jai keliems mėnesiams išvažiuo- 

-ti.
Jos draugai, kurių skaičius 

yra labai didelis, ir viso įver
tinto jai jos ąrtistiškų gabumų 
ir veikimo Chicagoje, su di
džiausia ątyda sekė jos dar
buotę Lietuvoje ir džiaugės jos 
nuolatiniu progresu ir visapu
siški? pasisekimu operoj.

. Nėra mažiausios abejonės^ 
kad visi pasiilgom “Musų Ma
riutės”, kad ji yra labai lau
kiama ir bus visų nubranginta 
viešnia.

—o—
Europos Opera Turės 
Debiutą Amerikos 
Filmose

Pirmą sykį istorijoj, Euro
pietiška opera turės savo pre* 
mįerą Amerikoje krutamuoąė 
pą^ęiksįuosė.. ,,, . jp j

Ta opera yrą ‘‘L’PT^o’^ pąf 
Tašyta kompozitoriaus Montįe* 
verde 1609 metuose. Jos muzi
ka buvo pildoma koncertuose, 
bet ne ištisoj operoj nuo 17-tQ 
šimtmečio. p

Filmos “Anthony Adverse” 
produkcijoj, vienas dramatiš
kiausių epizodų įvyksta laike 
šios operos perstatymo Livor
ne.

4
ypatingai

čekį atlyginimui už tas dvi'vie
tas kurias bučia turėjęs pirkti 
J ėgiu butume ypatiškai buvę 
operoje.”'

(Prie progos turiu pastebėti, 
kad. šie Metropolitan operos 
šeštadienio operų transliavi
mai, yra taip popidiarųs, kad 
ši įstaiga gauna suvirš du tūks
tančius laiškų kas dieną, ; su 
įvairiais užklausimais, pagyri
mais, bilietų’ užsakymais, etc. 
etę.) ’ , « r •/'į !

Tas parodo; kokių atsiranda 
muzikos mylėtojų, tokių; kurių 
vaizdutės yra taip realęs ir į- 
vertįnimas muzikos toks gilus, 
kad jie būdami už tūkstančių 
mylių/ ir beklausydami operps 
per radio, jaugia, ‘kad skriausi 
tų organizaciją, kuri teikia • pro / 
gramus, jeigu neatsilygintų ko* 
kiu budu už tą jiems suteiktą 
smagumą. '

Musų Operos Spektak
lis Jau Čia

Mes Ghicagiečiai, ir apielin; 
kės lietuviai ateinat j stękmąj 
dienį, Vasario 9 d., turėsime 
progos ir> be abejonės; malonu
mą pasidžiaugti rezultatais -ii? 
gaus ir intensyvaus darbo pri| 
rengime operos “Cavalleria Ru’š- 
ticana” musų scenai ir publi
kai, ir musų lietuvių kalboje;

ši opera yra vieno veiksmo, 
muzika Italų kompozitoriaus. 
Pietro Mascagni, turinys pa
matuota^ ant pasakosYašytdjo 
Vergą. Pirmą syki buvo.- pa
statyta Ryme 1890 metuose ir 
Amerikoje pirpią : sykį Phila* 
delphijoj 1891 metuose.

“Cavalleria Rusticana” atnei-

Liszt’o 
Metas

Kompozitoriaus Liszt’o cele
bracijos, kurios bėgyje 1936 
metų yra rengiamos ant pusėti
nai plačios skalės, prasidės gan 
anksti. Liepos 31 d. sukaks pen
kiasdešimts metų nuo ’ Liszt’o 
mirties, o Spalio 22 d. sukaks 
125 metai nuo šio garsaus 
kompozitoriaus gimimo dienos. 
Bet muzikalis pasaulis, ypatin
gai to maestro gimtinėj, Ven
grijoj, jau dabar prasideda ap- 
yąikščiojimai.

Koksai buvo sekretas to uba
giško žavėjimo, kurį romantiš
kas Liszt’as turėjo (yra sako 
ma, kad net ir dabar yra žmo
nių, kurie atsimena Liszt’ą jo 
vėlesniam gyvenime)! Jis ma
tomai vis dar yra gana stiprus, 
kad uždegti vaizduotę. Ir įtek
mė jo ypatos, jb garbingi ges
tai, .karšti prisirišimai, ir išdi
dus pasišventimas ir idealizavi
mas muzikai, yra galingas ir 
šiandien.

i.,. , •- v" • ■ ’ .j.181?

{ ANTANAS. Ji ĘJLACKASMot
■, Persiskyrė su šiuo pasauliu -, 

vasario 4 diepa, 11 valandą ry- , 
tą 1936 m.; sulaukės 54 iri etų ‘ 
amžiaus, gimęs Suvalkų rčd., 
Šventežerio apskr., Mikičiu kaL 
me. ■

Amerikoj išgyveno 40 mątų.
— Gyvęno R. 1,. Dyer, Ind..

Paliko dideliame nuliūdime / 
moterį Josephine, sūnų Edvar- ■ 
da, 2 dukteris Jenevie'rir Delo- 
res, seserį Mary ir Agniešką ir 
brolį Povilą ir švogerką Julių 
Hubka ir švogerka Anna Re- 
derer, James Green, marčia 
Irena ir giminės. - ; /

Priklausė Draugystei Palai
mintos Lietuvos. v , <

Kūnas pašarvotas randasi
koplyčioj. 2506 W. 63 St.

Laidotuvės įvyks šubatoj, 
vasario 8 diena,. 8:30 valandą 
ryta iš koplyčios i Gimimo 1 
Panelės švenčiausios parapijrią * 
bažnyčia, kurioje ątsiljus ge-.^ 
dalingos pamaldos už velionio 

. siela, o iš ten; bus nulydėtas į
Šv. Kazimiero kapineą.

Visi a .a. Antano J. Pilacko 
giminės, draugai ir pažystami- ; 
esat nuoširdžiai kviečiami da-.. 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu . įj 
atsisveikinimą, i ' J ‘ ‘

Nuliude liekame,
Moteris, dukterys, supus, 
svogerkos, 'Švogėriai 
ir giminės? y”

Patarnauja laidotuvių direk-! i 
torius S. M. Skudaš, Telefonas 
Moriroe 3377.

I * lt

Užsimokėjo $15.00 Už 
Klausymą Operos 
Perjiadio

tieseniai Edward Johnson, 
generalinis manageris Metro- 
jptolitan Operos, New York’e, 
gavo $15.00 čekį nuo vieno 
operos .entuziasto i| Galiforni- 
jo$. 7 Kartu su čekiu atėjo laiš
kas, kuriame rašo, kad “butų 
išnaudojimas iš musų pusės, 
jeigu neužmokėtume už tą ma
lonumą, kifrį mano žmona ir 
aš turėjau besiklausydami to

operos 'perstatymo šeštadieni 
po piet. Todėl prisiųnčiu savo

NAUJIENOS, Chicago, IH
~ ^"0a^rtąs:Dvifiją:Nar
Skevenutes, jo -senos motinos, _ - •’T
Mamma Lucia, rolėje, ir jau
nesnių ..bet irgi f turinčių gabu-. 
mų dainininkų, kaip Liudas 
Tenzis, Alfio ir Aldona Grigo- 
niutė, Lola, jo moteris.

. —o— , • ■■ ■
Be Operos—Simfonijos 
Koncertas

Rodos, turėtų užtekti yi.enosį 
operos perstatymo šiam y aka-, 
rui, bet Kazys Steponavičius, 
nenorėdamas atąilikti nuo tra
dicijų (mat muzikaliam pasau
lyje “Cavalleria”, bubama tik
tai vieno aktų opera, yra stato
ma sų kita opera arba balętu) 
ir todėl jis irgi padalino sek-

I madienio programą į dvi dalis. 
Pirma, susidės iš koncerto, ku
rį pildys Chicagoš Lietuvių 
Simfonijos Orkestrą, ir turėda
ma privilegiją gauti iš ankšto 
dnforinacijos* liečiant šią sim
foninę dalį, galiu pasakyti, kad 
ji susidės išzkurinių tokių gar 
senybių \\kaip TXęhaikowsky, 
Schįubert, Sąint Saeris¥ von WeJ 
ber, ir LeonČavallo. > -

Y'-1 •? ' ■»’ ■■ ' • *Tį« *-■ ' ' G

Taip kad atrodo, jog Pirmyn 
opera ir sihfonijos kęncęrta* 
sekmadienį turėtų įrašyti svar
bius puslapius musų liętųyių 
kultūrinio veikimo istpfijpii/ ir 
nėra abejonės, kad gražius da
lykus mylinti lietuviai gausiai, 
susirinks, kad būti liudininkais 
to įvjrkiį;1’

še savo tvėrėjui garbę ir turtą'ir su judinimu? Kompozitorius 
beVeik momentaliai. Prieš4 šios *tuo j aus įgi jo garbę ir medakai 
operos perstatymą, Mascagni buvo padaryti jo pagerbimui, 
buvo kovojantis muzikos mo
kytojas vienam Italijos mieste
lyje. Jisai gimę Gruodžio 7, 
1863, sūnūs biedno duonkepio, 
kurio ambiciją buvo iš jauno 
sunaus padaryti advokatą. Bet 
Piętro labiau, mėgo muziką, ir, 
simpatingam dėdei pagelbėj us 
finansiniai, jis mokinosi, nie
kam nęžinant. •

Neužilgo, jo keli mėginimai sų 
kompozicija, atkręipė dpmę vie
no turtingo pono; kuris tuo j aus 
pasiuntė Mąacagpi į pagarsėjus 
šią Milapo; ^pnsė^aloriją tęsti 
.savo studiją^ t/ !

Čionais,* jis npbųyo pasekmin
gas, neatsižvelgiant j simpatin
gą pąskątinimą jo mokytojų, 
tarp kurių buvo Pęnchįęlli (tas 
kompozitorius kurte,' tarp kitų 
kurinių,; parašė . opęrą vardu 
“Lietuviai”); nes .Mascagni ne
galėjo pakęsti rutiną studijų, 
ir /neužilgo pabėgo ;iš konserva
torijos. Kelis metus jis , buvo 
dirigentu . mažų, ‘ ,kėliauj ančiįų 
opęros. grupių ir, neužilgo apsi
ėdė.

Apkabinėjo Medaliais 
Už Operą ,

■'i'.. ■' . /n*;?' . '<’’!■' ■ •<J- ' rS■ ;
1899 metuose, vienas muzi

kos leidėjas paskelbė prizą už 
gęriausią vieno . • akto ; operą. 
Mascagni įsigijo. įįbį;ęįą “ęą- 
yallęria Rustięana” ir netikėtai 
greitu laiku parąšę_. muziką. 
Jis pateikė ąąvįp š|į įkurinį. . įr 
laimėjo pirmą vietą , ir. prizą.

Sekančiuos metuos,.Gegužė j 
17 d. 1890, ši opera buvo pir
mą sykį pastatytą Rynię ir pųS 
sęi operos dar neužsibaigus pųbį- 
lika. buyo užsidegus entuziazmiį

X ' • . -• ■ -• • - •' ■ »• :
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Jo gimtas miestukas sveikino jį 
su didžiątijsiojnis procesijomis 
ir ilųminąęijopią, ir Italijos ka
ralius apdekorąvp jį augštomis 
žymėmis, tokiomis, kurių gar
susis Verdi nęsuląukė iki savo 
viduramžio. 1 > .

- ...v;-,

it.;“Cavalleria Ęųsticana” buvo 
^tątojną yisur,.’iųuziko^ mylė
tojų pasaulyje, visuomet su ąte 
bętįųiy pasisekiau., gis kųrįnys 
jųęšė madą vieno yęiksmo į;Ope
roms. Daų^mpąs opeTJb 
,Hurių intrigoj ? buvo vis dau- 
giaus 'ir daugiaus melodramą- 

Aiškos ir niekingos,, buvo pa
mirštos. “CavąĮleria” - pašiliko. 
Mascagni tankiai mėgino dupli- 
kuoti šį pirmą pasisekimą — 
“Cavalleria / Ęusticana”— bet 
vis su nepasisekimu.

- “Cavalleria” paliko viena po- 
puliariškiausiiį -operų moderniš
koj scenoj. ' Ji pergyVena, dėl? 
to, kad jos paprasta pasaka 
talpina tikrą* dramą, ir ' dėl to,, 
kad prie šio$ paprastos, spalvinį •' 
gos pasakos Sičilijoš ^vėriim£<į,i 
yra sutrikta muziką panašaus 
spalvingumu ir jautrios spėkos.j

Uirmyri ChoNa^s, po vadovys-į 
te ” Kazįd Steponavičiaus, nusi
statė dėti vfšaš pastangas “tpĮ 
db jtistice” šiam gražiam ifri 
pilnam žingeidžių momentų ku
rmiui, ir ypatingai nori būti 
kreditu artintų sąstatui, kuris: 
susidės iš Visiems pažįstamų, 
gabių ir patyrusių dainininkų,; 
kaip Anelės Steponavičienėj, 

’SaiĮ^uzzo’s rolėje; Jppo Bpm^Pb,

mų Receiveriu
111 ■ ' ■ -X , w'

Augustas Saldukas, Brigh-’ 
ton Parko real-estatiriinkas, 
4038 Archer avenue, Superior 
teismo paskirtas likviduotoj u 
(receiveriu) namų, 3721 ir 
3748 58th Place.

Likviduotojo pareigas pra
dėjo eiti vasario 1 d. Foreclo- 
zavimo bylą Veda lietuvis ad-

vokatas, P. G. Gaubas, 140 N.
Dearborn Street. (Sp)

1 ____

“Naujienų” Metinis Koncertas
— Nąųjieniečių Metinė šventė

j'GERB. Naujienų skaityto- 
Į jos Ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

SUSIRINKIMAI
* • I. . ' z

ŠIANDIEN
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo—mėnesinis ir extra susirinki

mas Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted Str., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai prašonųi dalyvauti, nes bus svarstoma 
klausimas vienijimosi su Chicagoš Lietuvių ar kita ko
kia draugija. Bus ir šiaip svarbių reikalų. A. Kaulakis, 
raštininkas.

S

r

JUOZAPAS BURBA 
mirė vasario.,.<5; „d.,(. -. 8

,val. “ryte, sumūkęs pusės dm- 
/žjausi * . ■ y ■ s'-

Kilo iš Rąseinių ųp., Jurbar
ko ypar., žirniškib kaimo.

- Amerikoj. išgyveno • 45 metus. 
Paliko dideliame lįųliudimę,.

moterį Petronėle, No tėvais 
f Budreckaite, 2 ■' dukteris • i Juo-* 1 
zapina Samuiliene ir žentą ,

' Aleksa, Petronėle Volland ir 
žentą Pranciškų, ’, sūnų’ • Anta
ną ir jo žiųona, 2 brolius 
J6na ir Dominika ir jų šeiniy- 

t.-nas,- 2 seseris Monika Balčai- 
tiene ir Veronika Ląchawičie-.r 
ne ir švogerius if švogerka Ma
rijona Brožien'ų ir šyogeri, l.zi--d 
dorių, anukus, pusbręliųs,, ir
pusseseres, it daug kitų gimi- ' 
nių, o Lietuvoj Seserį Ona Ųr<! 
botiene ir gimines..

Kūnas pašarvotas 9940 Vin-" 
cennes Avė. Tel. CEDarcrest 
4388. ‘ .................

•; . Laidotuvės i ’ Įvyks pirmadie
ni, vdsario 10 d. •> Iš namų 8 
vai/'ryto <bus atlydėtas 'f šv. 
Jurgio par. bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velioni#' siela."'’’ P6 pamaldų 
busf nulydėtas i švi Kazimiero 
kapines.

•' Nuoširdžiai kviečiame visus' 
gimines, ,draugus-ges ir pažys- . 
tamus.-mas \ dalyvauti šiose Įai-

? dPtuvė'še. ! .^Nuliude e
Moteris, dukterys, broliai, 

• seserys, žfentai, švogėriai, 
teta ir gimins.

",Ląidptųyių v direktoriai La- 
cbawicz : ir- J Sunai. Tel. i CANai

Metine Pramogą ■
Vasario 8 ir 9, 1936 Į

Kviečiu visus- draugus, pažįstamus į 
ir, kostumeriūs atsilankyti i iriusij • 
vienų metų į biznio . sukaktuves.' 
Bus gera rinkikė, Užkandžiai' irt 
ypatingai gėry. igė^mų. >

." LYjCKY" TAVERN , i 
" 313& Šo"'jialste4 St.'1

' Kai ryria "Verketis

GRAND OPENING
, ■ ,;w,04..••-y, ♦ i11’'*-,......"‘J’>V'

x Power’s Inn
Įvyksta

Vasario 8 ir 9,1936
Kviečiame visuę draugus ir pa
žįstamus \į musu Naujos Alinės 
atidarymu, nes iš bučernės ir 
grosernės bizniaus perėjome i 
taverno biznį. Bus skanus užkan
džiai veltui. Gros gera muzika, 
visi linksminsimės ber dvi dienas.

Kviečia savininkai

Petras it Marijona.
POWERS

3015 W. 38th Place

SLA 55 Kuopos — mėnesinis susirinkimas, Bimbos svetainėje, 
635 West 119th Street, 2 vai. pp. J. Tamašauskas, rašt.

Draugystė Susivienijimo Brolių ir. Seserų Lietuvių, reguliąris 
susirinkimas parapijos svetainėje, 1 vai. pp. Naujų na
rių įstojimas veltui. Kor. S.

Teisybes Mylėtojų Draugystės — mėnesinis susirinkimas Lie-
• .... « ■ • • n : - - ■ • -

tuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted St., 12 vai. dieną. 
Bus svarbių reikalų. Nepamirškite apsimokėti duokles ir 
grąžinti nepąrduotus tikietus arba pinigus nuo vakarie
nės. St. Narkis, sekr.

Joniškiečių L. Kliubo — mėnesinis susirinkimas J, Juškos svet., 
2417 W. 43rd g-vė, 2 vai. po piet. Prašome visus atsi- 
ląnkyti. Pirm. J. Giasparaitis.

* 'J . frlfcrfį ■.■žuiU.t '“'/'-i

GRAND OPENING 21st ST. TAVERN
Įvyksta Vasario 8 ir 9 dd., 1936 m.

Kvięčiame visus draugus ir pažįstamus į musų Naujos Alines Ati
darymą. Bus veltui skanus užkandžiai; gros gera muzika, linksmjn- 
sjimes visi per--.dvi dienas,> šeštadieni ir Sekmadienį?

KVIEČIA WM ZIĘCK, SAVININKAS.

2113 So. Halsted Street
i «

-4-:—U---- ....
, ■ ■■ ■r

į-r,, ■ y ■ ... , ........ ' . ...... ... . ... ....... i ■

VASARIO 7.—Stiljsono-Butkaus Gelbėjimo Vakaras, Chicagoš 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South ,kalsted St. Kalbės 
Dr. P. Grigaitis, Bacevičius, Abekas, Dr. Graičunas. Dai
nuos ęhorai. Prądžia 7:00 vai, vąk.

Vasario- 8—-Optimistų Kliubo ^metinis parengimas Liet. Liuosy- 
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių.

VASARIO 8, 8.P. M. “Tappa Kegs” LY$ basket bąli team. šo
kis “Sacred lleart” salėje, 19 ir Peoria gatvės. Gros*pa- 
sižymcjųs Jimmy Millard 11 šmotų orkeątra, dainuos ir 
“Blues” daįnininkė. Įžanga 35c., prie durų—45c.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operą “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokplų svetainėje, Ž345 South Kedzie 

\ Avenue. Prądžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

VASARIO 15—Darius-Gfrėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Auxiliray Valentine Dance šokiai, Vąrsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnęrny Hali, 4Q39 West Madison 
Street, § vai. vakare. Įžanga—25ę.

VASARIO 15, § PM. L.Y.S. Ęosęlande skyrius. Pirmų metų 
’sufeįtųyių šokis su konfetti, adresu 1041$ S. Michigan

Avė. Gros “Lęo Balchis and his Nighthąwks”. Įžanga 25 
/ . cpntąi.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sbkolą Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue. *

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- 
tynps”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. Daug dovanų, šokiai. \ Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 13$ Kuopos koncertas, “Pirmyų” operetė 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
šokįai. Pradžia—5:30 v. v. Įžangą 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “RęĮigija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinįn- 
kiį svėtąipęje, 10413 Michigan avęnuę, 1 yal. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. kovo 15).’

VASARIO 25—ĮJptuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
Šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—2^ę.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagoš Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fopdo. e Įžanga 50c. »

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagoš Lietuvių Auditori- 
? joj, 31$3 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 

dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos.
KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo- 

kiai, parbiniųkų Svetainėje, J0413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Ręvelėrs Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis 'Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet, 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

GEGUŽĖS. 3—Chicagoš Lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, įvyks Ashland 
Boulevard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir 
Van Buren gavtių. Pradžia 2:30 vai. popiet. Įžanga 
$1.00 (PlaĮČiair apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kąądįie “Naujienose”—“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali 
Būt Klaidingi.”), - ,

Trysį Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
. . . . Klaidingi

Trys. Rūkstančiai lietuviu—vyrų, moterų ir didelis skaičius j alinimo 
—ryra Čhicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žinoį kad jiems 
pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais 'verta apsirūpinti. ■ ■ ' \ : v 1 '

Trys tūkstančiai Chicagoš Lietuviu . Draugijos narių, negali_ būt; 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos'Ligoje, Pomirtinės ir 

-Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagoš Lietuvių Draugijai.
Čia ligos pašalpa trijų-/skyrių: $6, $10 ir $16 pėr savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 ėxtra. 'Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiauš.r Mėnesinės duoklės pagal priklausomų skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal 'amžių. ' Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai! įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Ląimėiiųjo yukarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus 
gegužės (May) 3 d., Ashland, Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali- 
ma per DRAUGIJOS konkUrsalitus, narius arba "tiesiog Draugijės 
ofise. Ofisas, atįdąraš panedėliaiš ir ketvergąis vięą dieną—nUo 9 v. 
ryto iki'8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. ■?’■
CHICAGOŠ LIETUVIU DRAUGIJOS OĘISAS, 

1739 South Halsted Street (2-j-os lubos)
X.
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' MIRTIES SUKAKTUVES!, 7 ‘ . •

■; Jau Sukako Vierįi 'metai, kaip 
6Negailestingoji rĮAirtis atskyrė 
■<fiš mušti tarpo irųylima moti- 

nėle,' ?• Netekame 'mylimos mo-
- tinėlės ’ Onos Ra'moskienes, va- 
.-sario T diena 1935 tųetais.

$ N.drs laikas? tęsiasi, mes, 
jos -• niekodoš" ‘ negalime užmir
šti.- Još motiniška meilė liko 
su * mumis ant visados; Pąli- 
ko4 nuliudusius,/ vyra Juozapa,

, -dukteris Dambrauskienė,ketų- - 
1 rius anukus ir žentą Petrą, 
.dukterį Gumbaragiene, viena
anūke ir žentą Mikola ir Gin- ■- 
tautiene," du anuku, žentą Po
vilą. sūnų J^na Ramoška.

Šia liūdna žinia paduoda
'Šu.nuš

'C

ROZALIJA CREB$ĄŲS£ĮE?W 
po' tėvais Steponaityte

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
vasario 5 diena, 5 :p0 valanda 
pri pietų 1936 m., sulaukus pu
ses amžiaus: gimus’ Baužaičių 
kaime, Eržvilko par,< Tauragės*

. apskr. . Ay. .,
Amerikoj išgyveno 26 metus-.
Paliko dideliame-' nuliūdime , 

vyra Julijona, sūnų Lawrence, 
2 broliu Antaną '?r Izidorių, 
broliene;* pusbroli pusseserė Tr 
daug k’tu -giminių, o • Lietuvoj?

, seserį. Petronėle. > /H1
Runąs pašarvotas randasi, 

6217 So. Ashland Avė. :• 
laidotuvės i vyks pirmadieni 

vasario 10 diena, 2:00 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines. V

"Visi a. a. Rozalijos1 Ch^ernau- 
skiėnės giminės, draugai .ir pa- j 
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir i 
suteikti jai paskutini patarna
vimu’ ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, sūnūs, broliai 
brolienė, pusbrolis. j
pusseserė ir giminės.

v Patarnauja; laidotuvių,-dlfe.k- '! 
torius I, _J. '^Zolp,x- Telefonas ! 
Boulevard 5203?

Gerkit r Reikalaukit
7x3’?TT ,:<\T .. J

JI ■ H ' H F A $
H fiĮ S8 r

.Iv

Visose Alinėse 1 
tylutual Trijų 
-Žvaigždžiu

Kentucky
•^Bourbon
"‘■'"'iK

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
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sveikinimus visiems šąlantiems ’

CL ASSIFIED AOS

COAL

Ignas Cinkus šmarkiai gal

2343 South

Pamatykite

Mes Norime, kad
Jus Suprastumėt!

myb.es Dieną

Portfelio"“Misterija

CLASSIFIEDADSMESJeigu LABIAU
SUŠVELNINTI PADARYSIM!Old Golds
tai Nepadarys.

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

NAUJIENOS

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS
BE PERMAINOS SUPAKAVIME virt

Lincolno 
žodžiai

Šį vakarą Stilsono 
Butkaus gelbėjimo 
masinis mitingas

“Naujienų” koncer
to bilietus galima 

nusipirkti iš anksto

Personai 
Asmėną Ieško

$6.00
$5.75
$4.75

$5.75 
6.00 
4.75 

: ton

Visas būrys Indiana 
Harboriečių “Nau
jienų“ Koneertati

Darbas stovi 
jam priklauso

Naiujieiių” Meti W Koncertas 
' Sekmadienį, Vasario 16

INCOME TAX 
BLANKAS

Nubaudė gatyiakarių bendrovę 
sumokėti atlyginimą už ne

atsargumą. 1

Grane Coal Co
5332 S, Long Avė 

Tek Republic 8402

Kežai tebeatosto 
gauja Floridoje

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Visiems tie vardai yra 
žinomi 
mums

Bukit sportu ir nusipirkite' pakelį Labiau-Sušvelnintų 
Old Golds. Surukykit dešimts cigaretų. Jeigu tai nėra ge
riausi cigaretai kokius jus kada nors rukėt, sugrąžinkite 
mums apdangalą su likusiais dešimts cigareta, bile kada, 
prieš Gegužės 1 d. 1936, ir mes sugrąžinsime jums dvigubai 
tiek pinigų, kiek jus už juos užmokėjote, už pilną pakelį, 
plūs už per siuntimą. %

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokią gėrimų, didžiausia 

' pasirinkimas pas lietuvi.

GARAŽAS ir Repair šapa ren- 
don. Duosiu geram mekanikui pro
ga išplėtoti ši bizni. Labai prieina
ma rertda, 858 W. 33rd St. Joseph 
M. Azukas, savininkas.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučernė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis, turiu apleisti mie
stą.- 3331 So. Halstetd St .

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Baf genai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Viši grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608.North \Vells St. Superior 2861.

To prašo Lietuvos žmones! 
tepataria Lietuvos tanką

Šįvakar Chicagos Lietuvių' 
Auditorijoje, 3133 Sb. Halsted 
Street, įvyksta Butkaus-Stilsb- 
no Gelbėjimo Komiteto rengia
mas masinis mitingas. Jame 
kalbės Dr. P. Grigaitis, Dr. A. 
L. Gi aičunas, t Abekas ir Bace
vičius. Dainuos Chicagos Lietu
vių Vyrų choras, “Naujoji Ga
dynė” ir “Kanklės”.

Vakaro vedėjas adv. K. P. 
Gugis.

Rekomendaci j os 
Nereikia

Penktadienis, vas.

r ClGARETTEŠ'l

mals ir negaišinsime laiko.
Pasakysime tik tiek, kad vi

si tie vardai yra “NAUJIENŲ” 
METINIO KONCERTO ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sukak
tuvių, Iškilmių dalyviai. Pridur
sime, kad tas koncertas ir iš
kilmės įvyks VASARIO 16, SO- 
KOLŲ Svetainėje, 
ilalstėd Street.

O magaryčioms norime pasa
kyti, kad “NAUJIENOS” jus 
nuoširdžiai kviečia ^dalyvauti.

Business Chances 
Pardayithui Bizniai

TAVERN pardavimui — su ar be 
fikčerių, 7 kambariai viršui, apačioj 
Tavern, svetainė ir virtuvė. Arti 
Stock Yardų. Pigi renda.

1207 W. 47th St.

F.STABUSHED 1760 <S 
119 West 40th St., New York City

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Plače. Tel. CanaI 7522

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mažą narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
’ki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet, 

LANDLORDS BUREAU
- CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West’ Divlsion St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu 
, . 50 met

Sužeistoji moteriškė yra 
Charlottė Hanes, 32 metų, 301 
South20th avenue, May wood, 
III. Jai gatviakaris sulaužė aš
tuonis kaklo kaulus pereitų me
tų birželio mėnesį.

Į teismą ją turėjo įnešti. 
Nelaimė įvyko prie Madison ir 
Girele avenues, Forest Parke, 
kur gatviakarius operuoja Chi
cago'and West ,'Towns Street 
Car Company. <

PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

“Naujienų’* Koncertas, pasi
žymi turtingų jir gražių pro-' 
gramu, įviks sekmadienį va
sario 16 d., Chicagos Sokolų 
svetainėj e, 2343 South Gedzie1 
ąvenue. - p

TAVERN parsiduoda. Biznis ge
rai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
du bizniai ir savininkas serga, ran
dasi ligoninėje, 607 W. 63rd St. 
Tel. Wentworth 2936 ar Lafayette 
5277/

“DARBAS yra pirmoj vetoj 
ir nepriklausomas nuo kapita
lo. Kapitalas yra darbo vai
sius ir jo nebūtų, jeigu nebū
tų buvę darbo. Darbas stovi 
virš kaptalo 
kur kas didesnė svarba

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo.' Mts. Skurkis, 4184 N. 
Menard Avė. Tel. Avenue 3553. ■

, Garsusis Amerikos preziden
tas Abraham Lincoln, kurio 
gimimo sukaktuvės išpuola

WABEN0, WISC., pppulation 
2,000. For sale up to date Tavern 
with niodem eųuipment. 7 room 
modern flat above. Hot and Cold 
Water. four garages in rear, two 
lots. Two lumber mills in vicinity. 
good Tourist trade. If interested 
write to

BEN S LOME Jr. 
WabėnO, Wisc.

HIGH GRADE NORTHERN
, ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ...........................
Lump, Egg 6r Nut ...........
Screenings ..........................

Direct from the Mine. - 
minimume

’ . < Call Day or Night 
’■<' KEDZIE 3882

Pereitą 1 šeštadienį “N.” tilpo 
žinia apie į “Bulawo portf ėįio 
^misteriją”, <j<uri įįvyko Augus- 
’itmo ŠtakaU&kO alinėj, 4600 S. 
Marshfield avenų'ė.

Pasirodo, kad ten jokios mi- 
Šterijpš '' nebūvi įvyko tik 
juokingo pobųdžib ncsusipra-

Geriausias įrodymas!
. Labai dažnai šeijhininkėms tenka 
galvas sukti, kur butų galima, pi
giau pirkti. Daug krautuvių ir 
organizacijų skelbiasi, kad tik jos 
esančios geriausios, o kuris skelbi
mas yra tikresnis, galima jrodyti tik 
derinant kiinaši ir prekių rųšj ir 
gero patamavinjo galimybę.
, štai., dėl ko jus: reguliariai randa
te “Midwest Stores” skelbiamą 
“Naujienose”. / Tad, skaityk tuos 
skelbimus atidžiai, / Jus pastebėsite, 
kad šie skelbimai 'kviečia jus čia 
savo maišto pirkinius pirkti;

Tūkstančiai moterų jau yra tuos 
kvietimus priėmųsios ir pasidariusios 
šių krautuvių nuolatinėmis pirkėjo
mis dėl to, kad jos jau įsitikino. kac

Community Tavern
Musų užeigoje, lietuviškoje užeigo
je. visados randasi geros rūšies deg
tinė,. Tavern Pale Alus, Cigarai 
šiokiomis dienomis užkandžiai, c 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St..

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto iri skanių 

kopūstų eikite j: 
UniversaI Restaurant

(ANTON A. NORKUS, Sav.) 
j 750 W. 31st St. 

Tel. Victory 9670

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
pilnai įrengta. Atsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So., 50 Avenue. 
antros lubos. Tulšus, savininkas 
1408 So. 48 Ct. Galima matyt nuo 
3 iki 7 vai. vak.

Pirmiausia ‘‘Mid'tyėst Stores” or
ganizacija■ turi virš; 300 krautuvių, 
kaš reiškia, k^d aprlipiiįti ,tas krau
tuves ; reikalingomis- prekėmis, rei
kalinga pirkti prekes labai didėliais 
pirkimais.; .Perkant tokiais dide
liais’ kiekiais.' ištikrb, ■ tai reškia 
žemesnes' kainas, p perkant pigiausi 
galima ir parduoti UŽ pigiau.

“Midwest; Storės’,! savininkai gal' 
ir duoda geresnį ir1 tinkamesni pa
tarnavimą.?,. Jie . gėrai• patyrę
ir žino .kajp .geHiįū patarriatitsi. Dau
gelis iš ją' tiiri ihjiLBti 20 metų 
patyrimo.' / Be to,/yėsddmį savo ur
mo sandėlius; jiė‘yišįiomet gali gauti 
tokias prekes, kokias jų /pirkėjai pa
geidaują. .' . ■ ’ '. '

Tik perskaityk šios dienos skel
bimą. /Vertybės, Wa tikriausios ir 
palyginę kainas suukėite, kad jus 
tikrai sutaupysite binigų, pirkdami 
pas “Midwest Storėš”. , (Apskelb.)

....
GERB. Naujiem, įkaityto, 
jo* ir altoitytojai! prašomi 
pirkinių reikalai* eiti i tas 
krautuves,' kurio* «kelbiąsi

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele 
nų. Puikus pavaduotojas dėl Poca 
hontas. 
Black Gold Lump or Egg ...... 
Minė Rup ................................
Screenings ........... ..’.................

GRUNDY MINING CO 
Cedarcrest 1131

' “Plienu Indiana
Iląrbor, Irtčl. ’'liettįvai organi
zuojasi į grupes vykti į “Nąu- 
jienų” Metikį Koncertą, .kuris 
įvyks Liėtu^s; įj^ikįąusų- 
myjįŠSgclfcOTų svęt^K 
nėję,. „ 2343 S^utjįj^ėųžįe avę.* 

žada susicjĮ|įryti kėlioj ųiašfc 
nos, kūrioinis (ątvažhtds ke- 
liasdešimts gerų vietos “Nau-

,' Kajp ir Įp^^ah^ribbrieciąi, 
taip ir Waųkegąn6^ Harvey ir 
kitų ąpięliiįkes |niestelių lie
tusiai ' ’/rehgiasi į' “Naujienų” 

Parengimą. ; <

Naujienas” pasiekė atvirute 
šiltosios Floridos, kurioj

SALESMANAI pardavinėti visai 
naujos mados prekes. Dideliame 
pareikalavime visokios rūšies biz
niuose. Labai geras uždarbis. 
417 So. Dearbom St. Room 200, H. 
Wiedack.

Liquor Store . . 
JOHN GAŲBAS, Sav, 
3529 So. Halsted Strėtet

“Naujienų” Metinio Kon
certo. ir .'Lietuvosy Nepriklau
somybė^ iškilmių bijįetai jaų 
yra atspausdinti.}

Juos galima gauti /‘Naujie
nų ■’ ofise, ■, 173V ■. Sp'. Halsted 
streęt. Jiė yra, dviejų rūšių:* 
50 centu ir 75c^ i }

Beskaitydamas “Naujienas”, ■!
Tikrai, lietuvis kiekvienas

Apsišviesti turi progą
Kasdie sveiką pramogą.

Tas “Naujienas” bevartydamas 
žinių-žinias beskaitydamas — 
■v Randa įdojnių teisingų

Patarimų daug naudingų.
Tai naminė mums mokykla
Musų didelė/ skaitykla.

Tik reik truputį priprasti
Ir ką skaitome suprasti.

Atneša žinias naujausias
Jas paduoda teisingiausias.
Sunarpliojo Senių Kazokas.

Jis nežino kokią gelumbę 
naujdih siutui: ifiiti: ar klęjt- 
kuotą, ar dryžttdtų?1 p'

Re; reikalo. CiųkU* laijy tfd- 
pinaši. ; / ■

skirtumo šit kmiiii siutu jus 
atęišite ^pamatytį/^dįibrą CA- 
VALI.ERIA RŪStlČANA šį 
sekmadienį/į}/ Šokolų sve
tainėje, 2343 s!o.‘ j Kedzie ave
nue. .•. .•/ ■' / ... ; . '■

Ar jūsų siutai'btiš klėtkuo- 
tąs, ar dryžudf^s, ar pilkas, 
juodas, baltas ar ; geltonas^ 
skirtumo nedaro^ “Pirmyn” 
jus visus, ne jušį šiutuš, nori 
pamatyti savo pafčėhgime.

Opera ČAVAbLĖklA RUS- 
TIGANĄ statoma^ liėtuvių kal
boje, ir žmones šdfcdį kad tai 
pirmas toks' įvyfcis čhięagoje.

Bilietai •—l&ė IŠ anfcšio, 75c 
prie durų. R'ėžfervuofbš vietos 
—$1.00. 7 r (Sp.)

Bowling—Lunch—Bar 
.20 Bowling Alleys 

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room —- Bar 

Bručk-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III . REIKALINGA patyrusių refrigia- 

torių ir skalbemų mašinų pardavė
jas. Atlankyti musų išdirbtus kosr 
ttimerius. Turi būt švarus ir am
bicingas. Nuolatinis darbas su gę- 
ra ateičia. Alga jeigu kvalifikuotas. 
Atsišaukite

3428 W. 63 St.

rimas, kurį kai kurie perrim
tai suprato. Truputis jumoro chicagiečiams siunčia pp. Ke- 
nebutų davęs progos jokiems zai, — pp. Kežai, Felicija Ke- 

zienė ir kartu su jais/'atosto
gaujantieji pp. Šukiai.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Ęmerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj.

■ : . a ■'-> Pašaukit < ■ ■ "■

P. CONRAD
STUDIO

420 W.63rd St 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau irenta

gerai 
Daug apie juos kalbėti 
nereikia. Nedaug ką 

ga'ūturne pasakyti. Už 
juos kalba eilė gerų darbų, pa
sižymėjimas muzikoje ir jų ta
lentai. Tiems vardams rekomen
dacijoj nereikia.

Taigi, jums savo išvadžioji-

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centų 

“Užkandžiai visados.
J. G. Tavern

■ ..' JOHN GRIBAS. Sav.
3318 So. Halsted St.

štai pluoštas vardų, apie ku
riuos Chicagos lietuviai dažnai 
Laiba:

Elena Bartush
Aieįė Steponavičienė
Stasys Rimkus
Antanas Kaminskas
‘ BIRUTES” Choras
‘ NAUJOS GADYNES” 

Choras
“PIRMYN” Choras
Chicagos Lietuvių' Jaunuolių

Pulkas ■ - -
Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choras
Jonas Byanskas
Petras Sarpalius
Jurgis Steponavičius
Kazys Steponavičius
Vytautas Beliajus
A.. Andrejevas
A. Maleliutė
Andrius Narbut
J. J. Žukas.

GREIMAS PATARNAVIMAS
Skolinanti piriigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. \ Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO.
6816 So. Western Avė. .

Hemlock 0800 '

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Frankl'in 0576 "

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės katra ir turi vaikų. Aš 
esu 35 metų amžiaus, turiu gera 
darbą, norėčiau gauti gaspadinės, 
kuri nori gera gyvenimą turėti. 
Rašykit

TAM ROKUS
x 1912 So; Wabash Avė. 

Chicago, III.

F lA'illVlC! l?l°rkloš jie žada apsuktiLdUlllVld triBVJda pa ir kitas pietines, šiltąsias vals- 

skyrė $35,OGJ mote-tiias 
riškei už sužeidimą

“Naujienoms

išrūkyk pusę pakelio su musų pi nigus-grąziname-dvigubai pasiu
' - ' ... 1 i - « . . .j 1 »■ f y

lijimu padarytu rūkytojams nuo spalio 6 d., 1935

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.
; BRIDGEPORT ROOFING CO.

• 3216 S. Halsted St. 
Victory 4965

Lietuvis ‘teisėjas William J. vasario 12 d. yra pasakęs 
Wimbiscųs, “Naujienų” redak- 
toriabs Dr. P. Grigaičio gimi
naitis, priteisė Chicagos gatvia- 
karių bendrovę sumokėti $35,-. 
Q00 atlyginimo .sunkiai sužeis
tai moteriškei.
Wm, J. Wimbiscus, yra Spring 

Valley, III., teisėjas, pakviestas 
į Chicagos Circuit teismą su
mažinti užsilikusių bylų kalen
dorių. Tl

Pradžia 7 vai? vakare; Įžanga 
nebus iihama.- ,

krautuvė*,
Vąujielioėe;

1 ....—•■a, t...,;*

, Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA pavienė, vidutinio 
amžiaus moteris už gaspadinę. 2145 
West 18 PI. Antras namas užpakaly.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BARGĘNAS. bizniavas namelis 
ant 63 St., parduosiu pigiai. šau
kite grėitai, Frank Ridlauskis, Tel. 
Republic 9599.

AUČŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias PaVaduotojas dėl 
Pocahontas

Mine Run .......     $5.75
Lump, Egg or Nut ........  6.00
Screenings i.  ................. 4.75

Tiesiog iŠ Kasyklų — Nemažiau 
jkaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

furniture & Fixtures 
Rakandai-ĮtaiBaC,

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkofn. Taipgi Storų fikčęrius dėl 
bilė kUrio biznio iškaitant svarstyk
les. refcisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo 
mus pirm1 negu pirksite kitur. /

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.




